
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP3: Tokiko erresilientzia lantzeko 
Hezkuntza Baliabideak 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Erresilientziaren aldeko eskolak- Jardueren adibideak 

 

Schools for Resilience (SfR) proiektua, ikaste programa berritzaile bat da, zeinak 
ikuspegi/eskuhartze berri batetatik heltzen duen ingurumen hezkuntza eta garapen  
jasangarriarentzako hezkuntza eskoletan. Proiektua, tokiko komunitate osasuntsuago, 
arduratsuago eta erresilientzia handiagoko ekintzetan oinarriturik dago, eta baita, ikasleek XXI. 
mendean beharko dituzten konpetentziak garatzean ere, lankidetzako konpromisoak har ditzaten, 
esate baterako klima aldaketaren erronka.  

SfR proiektuak, ikasleak animatu egiten ditu haien tokiko komunitatean parte hartzera eta 
erresilientzia proiektu eraikitzaile bat garatzera, honako lau esparru hauetako batetan: energia, 
mugikortasuna, hondakinak eta janaria. Proiektuak, erronkei aurre egiteko komunitatearen 
gaitasuna eraikitzen lagundu beharko luke, tokiko gaiak eta jasangarritasun gai globalak lotu, eta 
gazteek aukera berriak izan ditzaten haien komunitatean modu ekintzaile batean parte hartzeko, 
gogoak piztu eta aukerak sortuz.   

SfR proiektuentzako Sekuentzia Didaktikoak, gomendatutako jarduera sorta bat izango du, zeinak 
gazteek garatu ditzaketen haien komunitatean bertan. Martxan jarritako proiektuarekin, 
jendearekiko eta gertuko ingurunearekiko loturak indartzea espero da, eta horren ondorio bezala, 
haien eta komunitatearen erresilientzia areagotzea.  

Hitz gutxitan esateko,  komunitatearen erresilientzia ondorengoan oinarrituta dago: gure 
bizilagunekin dauzkagun harremanak hobetzean eta gizarte loturak indartzean; herriarekiko 
sentimendu handiago bat sustatzean, arazoak talde lanean konpontzeko gaitasuna izatean eta 
baliabideak elkarrekin zaintzeko konpetentzian.  

SfR proiektu batetan, herrian proposatutako ekintza edo esku hartzea, ikasleen ikasketa 
prozesuan abiapuntu bat izango da, zeina, komunitatean eman beharko litzatekeen eta ez gela 
barruan. Hala eta guztiz ere, ikastetxea baliabide esanguratsu bat da eta erabilia izan daiteke, 
bertan, komunitatearentzako ekintza bat antolatzeko.    

[Oharra: SfR edukiak garatzeko dagoen denboraren arabera, agian beharrezkoa izan daiteke, 
ikasleek jorratu ditzaketen proiektuen aukerak murriztea] 

Lan taldeak, ikasleak eta irakasleak gidatu asmoz, ondoren, gomendio eta adibide bezala eransten 
dira komunitatearen jasangarritasuna eta erresilientzia hobetzeko gazteek gauzatu ditzaketen esku 
hartzeak.  

Belaunaldi arteko elkarrizketak – Komunitate sentipena eraiki daiteke gazteek herriko helduei 
elkarrizketatzen, erresilientzia eta jasangarritasuna bezalako gaien inguruan. Adb: “Aitzinean, nola 
hornitzen zen elikagaiez herri hau?” Jarduera hau, proiektu handiago baten zati bat izan liteke, 
zeinak gaztei lagunduko dien haien komunitatea aztertzen eta honen sendotasunak, ahuleziak, 
beharrak eta aukerak ebaluatzen. Beraien komunitatea ebaluatzeko negozio pertsonekin edo beste 
agente batzuekin elkarrizketak egitera gazteak animatzeak, zentzu batetan hiritartasun abileziak 
garatu egiten ditu; horretarako gazteek ongi ezagutzen dituzten teknologiak erabili ditzakete, sare 
sozialak esate baterako.     

  



 

 

Komunitatea Mapeatzea- Komunitatearen aktiboen mapeoa bezala ere ezaguna. Parte hartze 
planifikazio erreminta honek, gazteak erakarri egiten ditu komunitatearen baliabideak bildu, 
antolatu eta modu argi batetan adierazteko. Emaitza, orri batetan edo webgune batean 
oinarritutako mapa bat izan liteke, non herriko baliabideak, bioaniztasuna, birziklatzea, ura edo 
beste edozein aktibo islatu egingo den.  

Komunitate inkestak-  Beraien herrian elkarrizketak diseinatuz eta aurrera eramanez, gazteek 
herriarekiko sentimendua areagotu dezakete eta aldi berean baita jasangarritasun proiektu 
batentzat komunitateak dituen beharren informazioa bildu ere. Adibide gisa hauek sartu litezke: 
bioaniztasunaren inguruko inkestak, energia berriztagarrien inguruko pertzepzioa, …  

Komunitate Ekintzak- Gazteek haien komunitatearentzat nolabaiteko ekintza bat antolatuz, bai 
herrian bai ikastetxean bertan, konpetentziak garatu daitezke. Era askotan egin daiteke: eztabaida 
bat, azoka bat, erakusketa bat, bazkari bat, filma baten proiekzioa, komunitatea garbitzeko egun 
bat, antzezpen klasiko bat edo multi-media saio bat, … Ikasleentzat helburua honakoa izango 
litzateke: SfR-en gaietako batekin lotura duen ekintza bat diseinatzea, garatzea eta anfitrioia 
izatea.      

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Kasu Praktikoak 

 

Hurrengo kasuen adibideak, SfR-eko lan talde europarrak antzeman ditu. Adibide hauek, 
ikasleengatik garatuak izan daitezke denbora tarte labur batetan, eta aldi berean bi helburu lortu 
daitezke: haien komunitatearen eraldaketan parte hartu eta konpetentzien garapenean aurrera 
egin.    

 

Euskal Herria 

 
Euskal Kasu Praktiko bat, SfR programan tokiko proiektu edo esku hartzeak inspiratzeko 

Proiekturen izenburua 

Sharing European Memories- Europako Memoriak Partekatzen 

 

 

 

Azalpena 

Proiektu Europar honek, gazte jendea tartean sartu zuen Europako 20. mendeko gatazketako 
haien herriko talde memoria eraikitzeko prozesuan.  Helburua ez zen soilik izan istorioak eta 
testigantzak jasotzea, baizik eta sormen artistiko baten bidez sortutako sentimenduak eta 
hausnarketak adieraztea. Anoetan, ikasleek jende heldua elkarrizketatu zuten 1950-60 urteetako 
haien memorien inguruan, kurrikularekin loturik zegoen eskolako proiektu baten barnean. 
Bukaeran, ikuskizun bat antolatu zen herriaren historia 19. mendetik kontatzen. Ikasleek 
proiektuarekin elkarlanean aritu ziren tokiko hainbat talderen bitartez parte hartu zuten. 

Emaitza 



 

 

Azken ikuskizuna, Udaletxea, herri eskola eta Aranzadi Zientzia Elkartearen arteko lankidetzaren 
emaitza izan zen, eta berau, herriaren urteko kultura astean aurkeztua izan zen. 550 pertsona 
inguru hurbildu ziren, eta 130 pertsonek bolondres gisa lan egin zuten (ikasleak, antzezleak, 
lekukoak, erakundeak, … ) 

Ikuskizuna honako ekintzek osatu zuten:  filma labur bat; herriko antzerki taldeak prestatutako 
antzezlan bat; Anoetako haur orkestrak eta herriko musika eskolak eta herriko dantza taldeak 
prestatutako dantza garaikidea. Beraz, ikuskizuna ez zen soilik izan ikasleek prestatutako lanaren 
erakustaldi bat, baizik eta herri guztiaren talde lan bat 

Beharrezkoak diren baliabideak 

Belaunaldi arteko elkarrizketak eta istorio digitalak prestatu zituen eskolako proiektu honek behar 
izan zuen guztia, softwarea eta IKTetan trebetasuna izan zen. Ikuskizunari dagokionez, ezinezkoa 
izango litzateke udaletxearen konpromisorik gabe, zeinak hainbat gauzen hornikuntza ziurtatu 
zuen, esaterako, instalakuntzak, lege baimenak, sorospen zerbitzuak eta laguntza teknikoa 
(argiteria, audioa, …)    

Web gunearen esteka:  

https://vimeo.com/44974426   (Ekintzen laburpen bideoa)  
 

Letonia 
Letoniar Kasu Praktikoak, SfR programan tokiko proiektu edo esku hartzeak inspiratzeko 

 

Proiektuaren izenburua  
In the Freedom Garden - Askatasunaren baratzean  

 

 

https://vimeo.com/44974426


 

 

 

Azalpena 

 
“Askatasunaren baratza” Rigako Vidzemes Merkatuan landatua izan zen. Benetako hiri baratza bat 
sortzeko xedea duen estetikoki ekologikoa den ikerketa proiektu bat da. Ideia nagusi bezala 
hiriaren erdian hiri baratzak jartzea du. Modu honetan bueltatu egingo litzateke komunitatearen 
baloreetara, ohituretara eta luzaroan ahaztutako abilezietara, esate baterako hiriko berdegune, 
balkoi eta lehionen ertzetan barazkiak eta sendabelarrak landatzera. SERDE diziplinarteko arte 
taldeak lagundu zuen proiektuaren gauzatzean.       

Emaitza 

 
Proiektuak hiriko baratzak hartu zituen ardatz. Maiatzean zehar, Vidzeme Merkatuan sortu zen 
baratza bertikalean landaketa ekimen bat antolatu zen. Aldi berean terraza, balkoi eta leihoen 
ertzetan hiri baratzak osatzeko hitzaldia prestatu zen. Interesdunek hirian landaketak egiteko 
gidaliburua hartzeko aukera izan zuten. Gainera, udazkenean sortutako baratzaren uzta jasoa izan 
zen, Askatasunaren Baratzaren uzta bilketa festa antolatuz, non, jendeak bere errezetak partekatu 
zituen, hazitako produktuak probatu   

eta baratzaren istorioa elkarrekin marraztu zuten. 

Arratsaldeari amaiera eman zitzaion komunitatean egindako musika ikuskizun batekin, 
"Chokeberry overture" izenekoa. 

 

Beharrezkoak diren baliabideak 

Egur oholak, ur-jauzi potoak eraikiko diren oinarria bezala, erabilitako plastikozko ur botilak, 
ureztatzeko tutuak, lurra eta landare ezberdinen haziak.   

 

Web gunearen esteka:  

http://riga2014.org/BrivibasDarzs?qPage=1&   

http://www.serde.lv/?q=lv   

 

 

 

 

 

 

http://riga2014.org/BrivibasDarzs?qPage=1&
http://www.serde.lv/?q=lv


 

 

Proiektuaren izenburua  
 
En-rooters 

 

 

 

Azalpena 

´´En-rooters´´ belaunaldi arteko komunikazio eta tolerantzia proiektua da, non gizarte zaintza 
zentroko erabiltzaileak eta lehen hezkuntzako ikasleak bat egiten duten. Bertan, baratze eta 
diseinu tailer sortzaileak aurrera eramaten dituzte, non hiritarrak elkarren artean ikasi, sortu eta 
komunitate barneko erlazioak eraikitzeko aukera duten. 

Proiektu honen helburu nagusietako bat, zahartzaro aktibo eta duinaren gaia bultzatzea da, 
erizaintza etxeak barne hartuz. Gizarte zaintza zentroko erabiltzaileen eguneroko bizia hobetze 
aldera, proiektuak baratza bat prestatu zuen erizaintza etxearen lurretan, non erabiltzaileak 
sormenez eta aktiboki lan egin zezaketen.   

Emaitza 

Proiektuan zehar, gizarte zaintza zentroko 10 heldu eta Rigako Bigarren Hezkuntzako 6. mailako 
10 ikasle elkarlanean ibili ziren. Egindakoak hauek izan ziren: landaketak, landareñoak poto 
zabalagoetan landatu, loreen ohe mugikorrak sortu eta elkarrekin lan eta hitz egin sormenezko 
tailerretan.   

 



 

 

Sortutako oheak, zaintza zentroa apaintzeko erabiliak izan ziren. Azkar bihurtu ziren lagunak 
helduak eta gazteak proiektutik at elkarrekin geldituz (gazteek eskolan eman zen kontzertu 
batetara gonbidatu zituzten helduak). Proiektuaren amaieran,  guztion arteko bazkari bat eta 
proiektuaren garapenaren inguruko erakustaldi bat antolatu ziren. 

 

Beharrezkoak diren baliabideak 

Landareentzako kutxak, lurra, haziak, elkarlanean aritzeko eta lagun berriak egiteko nahia. 

 

Web gunearen esteka:  

http://iesakno.lv/  

http://riga2014.org/lat/news/6237-lai-aug-berni-un-seniori-projekta-iesaknotaji  

 

 

Proiektuaren izenburua  

SOS Youth Mobile Technical Service 

SOS  Gazteen Zerbitzu tekniko mugikorra   

 

 

http://iesakno.lv/
http://riga2014.org/lat/news/6237-lai-aug-berni-un-seniori-projekta-iesaknotaji


 

 

 

Azalpena 

SOS zerbitzuak, adineko pertsonei laguntza eskaintzen die teknologia berriekin moldatu 
ahal izateko. Adibidez, mugikorren txartelak birkargatzen, interneteko posta elektronikoa 
irekitzen, ordainketak internetez egiten, argindarraren neurketak irakurtzen, linternen edo 
termometro digitalen pilak aldatzen, telebistako programak doitzen eta beste gauza asko, 
adineko pertsonei zailak zaizkienak baina errazak gazteei.      

Emaitza 

Proiektuaren bolondresak gazte jendea zen, Ledmane, Krape, Stubble eta Lazdukalns 
parrokietako nerabeak, zeintzuk txandaka adineko pertsonen deiak jasotzen zituzten. Gazte hauek, 
binaka bidaiatzen zuten, Letonian egindako txirrin elektrikoekin eta interneteko konexioa duen 
tablet-arekin.  

Tablet hauek, "Mappost" deituriko deien programa berezi bat izatean, erabiltzaile gazteak ikusi 
dezake deia nondik egin den eta zein den konpondu beharreko arazoa. Etxean dagoenak zerbitzu 
hau erabili dezake, deituz eta gazte laguntzaileen bisitarako ordua adostuz.     

 

Beharrezkoak diren baliabideak 

Txirrina, Tablet-a interneteko konexioarekin, Mappost programa eta elkarlanean aritzeko gogoa 

 

Web gunearen esteka:  

 

http://www.lielvarde.lv/page/182&news_id=3646  

 

http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.12.2014-jaunieshu-sos-dienests-steidz-paliiga-senioriem.id41337/  

 

 

Proiektuaren izenburua  

Miera Street Republic - Miera Kale Errepublika  

 

http://www.lielvarde.lv/page/182&news_id=3646
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.12.2014-jaunieshu-sos-dienests-steidz-paliiga-senioriem.id41337/


 

 

  

 

Azalpena 

Letonian ekonomia krisiaren hasieran, leku gehienetan kaleko mugimendua gutxitu egin zen. 
Rigako Miera kalean justu kontrakoa gertatu zen (kalean bizitasuna hasi zen). Bertakoak azkar 
batetan konturatu egin ziren, garai horietan ere, indarra batasunean dagoela, eta horregatik Miera 
Kale Errepublika sortu zuten. Ekimen hau, hiri guztiko komunitate garapenaren adibide 
arrakastatsuenetako batetan bilakatu da. Sormeneko kafetegiak, tailerrak eta dendak, bata 
bestearen atzetik agertzen joan ziren.   

Emaitza 

Miera Kale Errepublikan adin guztietako jende gogotsua eta ekintzailea elkarlanean aritu ziren, ez 
soilik kalearen itxura berri bat sortuz, baizik eta Rigaren izaera aldatuz. Enpresa txiki eta 
sormenezko negozio interesgarri ugari dago, esate baterako, ile-apaindegi bat, irakurketa gela bat 
"Black Beak" izenekoa, kafetegi kultural bat  “Taka” izenekoa, etxeko landareen trukaketa leku bat 
eta ´´Buteljons´´ izeneko botilen itxura aldaketa leku bat. Gazteek ere, haien kaleko festibal 
propioak antolatzen dituzte bai Gabonetarako eta baita Pentekostes festetarako. Pentekostes-ak 
Miera Kalean, sekulako arrakasta izan du Riga osoan.       

 

Beharrezkoak diren baliabideak 

Ideiak eta elakrrekin egoteko eta lan egiteko desioa.  

 

Web gunearen esteka:  

 

http://riga2014.org/lat/news/5023-republika-bez-prezidenta-miera-iela  

http://www.mieriela.lv/  

http://www.riga2014.org/lat/news/4348-miera-ielas-republika-aicina-uz-vasarsvetkiem  

http://riga2014.org/lat/news/5023-republika-bez-prezidenta-miera-iela
http://www.mieriela.lv/
http://www.riga2014.org/lat/news/4348-miera-ielas-republika-aicina-uz-vasarsvetkiem


 

 

 

Irlanda  
Irlandar Kasu Praktikoak, SfR programan tokiko proiektu edo esku hartzeak inspiratzeko 

 

Proiektuaren izenburua  

Generation Green- Belaunaldi Berdea 

 

 

 

Azalpena 

Thurles-eko bigarren hezkuntzako ikasleak, County Tipperary eskualdean, Belaunaldi berdea 
deritzon proiektua garatu zuten. Bere xedea, komunitatea eta bereziki lekuko negozioak, 
eskuragarri zeuzkaten energia iturri garbien aukerez ohartzea zen.      

Taldeak herriko supermerkatua erabili zuen tokiko praktika onen adibide bezala, zeinak energia 
hobekuntzak eginak zituen eta eguzki plakak ipiniak. Aurkezpen bat sortu zuten, tokiko negozioei 
eman ziotena, non energia garbiago eta berdeago baten erabileraren alde egiteko animatzen 
zituzten. Ondoren, beraien eskolan Energia Baxuko eguna antolatu zuten, beste ikasle batzuk, 
gurasoak eta komunitateko jendea erakarri zuena.  

Emaitza 

Belaunaldi Berdea proiektuak, 2012 urtean Energia Jasangarri Agintaria sari nagusia irabazi zuen, 
Irlandako “Ideia on bat” lehiaketaren barruan. Ondoren, Irlanda ordezkatzeko aukeratuak izan ziren 
Bruselako U4 Energia Sarietan, eta Praktika Onetik Haratago U4Energia saria irabazi zuten, haien 
komunitateko jardunagatik. Beraien eskolan aurrera eraman zuten Energia Baxuko egunak, 



 

 

kontzientziak pizteko oso arrakastatsua izan zen eta bide batez, energiaren kontsumoa egun 
horretan %40 murriztu egin zuten. 

Beharrezkoak diren baliabideak 

Proiektu hau baliabide oso urriekin garatua izan zen. Ikasleek hasierako zenbait ikerketa egin 
zituzten, Power Point bidezko aurkezpen bat eta ekintza bat aurrera eraman zuten eskolako 
baliabideak erabiliz.  

 
Web gunearen esteka:  

 http://www.seai.ie/Schools/Post_Primary/One-Good-Idea-Project/Overall_winner_2012_-
_Generation_Green.html 
 

 

 

Proiektuaren izenburua  

Food for Thought - Jana Ideien truke 

 

 

Azalpena 

St. Louis Bigarren Hezkuntzako ikasle talde batek garatutako proiektua da hau, Dundalk hirian, 
County Louth. Ingurumen Gazte Sarietan izena eman eta Eko-lider saria irabazi zuten. Taldeak 
pentsatu zuen Jakien Kilometroak gutxitan kontutan hartutako gaia zela klima aldaketaren aurkako 
borrokan eta oso jende gutxik pentsatzen zuela horren inguruan janaria erosterako garaian.  

Proiektua martxan jarri zuten, ikasle haien lagunak eta tokiko komunitatea Jakien Kilometroen eta 
karbono aztarnaren inguruan ezagutza gehiago izateko. Facebook eta Twitter kontuak ireki 

http://www.seai.ie/Schools/Post_Primary/One-Good-Idea-Project/Overall_winner_2012_-_Generation_Green.html
http://www.seai.ie/Schools/Post_Primary/One-Good-Idea-Project/Overall_winner_2012_-_Generation_Green.html


 

 

zituzten, non Jakien Kilometroak eta garaiko produktuen inguruan informazioa ematen zen, eta 
baita Jakien Kilometroen kalkulagailu ere. Aldi berean proiektu honek, tokiko ekoizleen zerrenda 
bat garatu eta banatu zuen. 

Emaitza 

Poster bat eta Power Point ekinaldi bat garatu zuten  Jakien Kilometroak murrizteko 
informazioarekin eta hori egiteko garrantzia azalduz. Fruta-arbolak landatzeko dirua lortzeko, 
herriko merkatuan bizkotxo salmenta bat antolatu zuten, non bertako produktuekin egindako 
postreak saltzen ziren. Lortutako 300 €-ekin, 8 fruta-arbol landatu zituzten. Hauek ez dute soilik 
eskola hornitzen bere fruta freskoarekin, baizik eta atmosferako karbono dioxidoa xurgatu egiten 
dute eta ondorioz klima aldaketaren aurka lagundu egiten dute.  

Beharrezkoak diren baliabideak 

Proiektu hau 2015eko ECO-UNESCOren Ingurumen Gazte Sarietarako garatua izan zen. Sari 
hauek 1999. urtean hasi ziren ospatzen,  ingurumena babesteko eta mantentzeko, gazte jendea 
tokiko ingurumen ekintza proiektuetan parte hartzera animatuz, eta besteak berdina egitea 
animatuz. Gaur egun Irlandar Errepublikako eta Ipar Irlandako hamar milaka gaztek parte hartu 
dute. Proiektua garatzeko beharrezkoak izan ziren baliabideak sinpleak izan ziren: lan 
taldearentzako energia eta konpromisoa, oinarrizko ordenagailu trebetasunak, sormena, internet 
eta inpresora bat eskura izatea eta sare sozialak erabiltzeko iaiotasuna.   

Web gunearen esteka:  

- http://www.ecounesco.ie/eco-unesco-young-environmentalist-awards-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecounesco.ie/eco-unesco-young-environmentalist-awards-2013


 

 

 

Italia 
Italiar Kasu Praktikoak, SfR programan tokiko proiektu edo esku hartzeak inspiratzeko 

Proiektuaren izenburua  

PiantamoLA! – Plant IT!- Landatu dezagun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azalpena 

Ikasleek etxeetan erabiltzen den energia iturri desberdinak ikasi zituzten eskolan, eta beraien 
familiak elkarrizketatuz, ura-metanoa-argindarra-garraioa-zaborren bataz besteko kostua jakitea 
lortu zuten. Ikasleek, aditu baten laguntzaz, familia bakoitzaren kontsumoa  CO2 isurketa kopuru 
batetan bihurtu zuen, eta zenbat zuhaitz landatu beharko lirateke kontsumo bakoitza orekatzeko.  

Ikasleek foiletoak prestatu zituzten eta komunitateko leku jendetsuenetan bizilagunei banatu 
zizkieten, esate baterako, herriko asteroko merkatua, Kiroldegia, Udaletxea eta elizaren patioa. 
Aldi berean, ikasleek azaldu egin zuten nola ordenagailu programa erraz batekin, norberak bere 
karbono aztarna kalkulatu dezakeen.  

Komunitateko berdegune guztiak mapa batetan kokatu ondoren, ikasleek udal bilera batetan parte 
hartu zuten, non haien ikertze lanen emaitzak eta zuhaitz berriak landatzeko proposamen zehatzak   
aurkeztu zituzten. Zuhatzak landatzeko eta zaintzeko belaunaldi arteko sare bat eratu egin zen, 
guraso, ikasle eta bolondresekin. 

Emaitza 

Dirua bildu eta proiektua aurrera eraman ahal izateko, ikasleek honakoak egin zituzten: 

 
* Informatikako irakasleen laguntzaz, eskolarentzako eta Udaletxearentzako web gune bat sortu 
zuten   



 

 

* Diru bilketa ekimenak sustatu zituzten, esate baterako etxean egindako pastelak edo 
berrerabilitako materialekin egindako eko-diseinuzko arte lanen salmenta antolatuz   

* Proiektu bukaerarako azken ekintza bat antolatu zuten herriko elkarte eta bolondresen laguntzaz, 
lehen hezkuntzako ikasleak, familiarrak eta bizilagunak tartean sartuz, zuhaitz berrien landaketetan 
eta bakoitzak zuhaitz bat adopzioan hartzen 

*Adopzioan hartutako zuhaitza tartean behin ikustera joan eta inguruneak garbi mantendu 
 

Beharrezkoak diren baliabideak 

Ingurumenean aditu bat, bolondresak, herri elkarteak, baratza lanabesak eta zuhaitzak 

 

 

Proiektuaren izenburua  

 

RIFIUTIAMOCI – RE(F)USE- HONDAKINAK BILTZEN      

 

 

 

 

 

 

 

 

Azalpena 

Egunkarietako berriak gelan irakurtzen, ikasleak ohartu egin ziren haien Udaletxeak isuna jaso 
zuela etxeetako hondakin solidoen bilketa selektiboa modu eskasean egiten ari zelako. 
Alkatearekin bilera bat eskatu zuten, hiritarrek hondakinak murrizteko eta etorkizunean isun 
gehiagorik ez jasotzeko herriari eskaini beharreko zerbitzuen inguruan galdetzeko. Ondoren, 
ikasleek haien familiarrak eta bizilagunak elkarrizketatu zituzten, arazo honen eta isunaren 
ondorioen inguruan zer zekiten galdetzeko. 

Lehendabizi, ikasleek haien eskolako paper eta zabor edukiontziak ikuskatu zituzten, tokiko 
instituzioen web guneetan deskribatzen den bilketa selektiboaren helburuekin bat zetozen jakiteko.   

 



 

 

Azkenik, ikasleek taldeka, komunitateko zabor bilketa puntuak mapan kokatu zituzten eta 
irtenbideak bilatu zituzten hiritarren hondakinen bilketa selektiboan lagunduko zutenak. 

Emaitza 

Hondakinen bilketa selektiboaren garrantziaren inguruan kontzientzia handitzeko eta beraien 
bizilagunei gauzak errazteko, ikasleek honako ekintzak jarri zituzten martxan: 

 

 Elkarrizketen emaitzak aztertu zituzten eta ondorioak eskolako eta Udaletxeko web 
guneetan zintzilikatu zituzten 

 Eskolako gelen arteko lehiaketa bat antolatu zuten ikusteko zeinek zuen zabor ontzirik 
hoberena 

 Guraso eta ikasleen arteko txapelketa bat antolatu zuten, hondakinen bilketa selektiboaren 
inguruko galderekin  

 Pegatina batzuk sortu zituzten HAU BAI eta HAU EZ irudiekin, eskolako eta herriko 
edukiontzietan ipintzeko. 

 Tokiko ekintzak sustatu zituzten edukiontzien eraikuntza, zabor bilketa eta bilketa 
selektiboaren inguruko erakusketa praktiko eta txapelketekin. 

 Herriko jendea animatu zuten “edukiontzi bat adopzioan hartu ezazu eta bere jarraipena 
egin” ekintzarekin 

 

Beharrezkoak diren baliabideak 

 

 Pegatinak inprimatzeko itsaskidun papera 

 Bilketa selektiboarentzako edukiontziak 

 Eskolako gimnasioa guraso/ikasle arteko txapelketarako 

 Herriko elkarteak eta bolondresak 
 

Web gunearen esteka:  

Lecco-ko Udaletxeak argitaratutako liburuxka.   

http://www.sileaspa.it/files/news/opuscolo%20raccolte%20lecco.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.sileaspa.it/files/news/opuscolo%20raccolte%20lecco.pdf


 

 

Erresuma Batua 
Erresuma Batuko Kasu Praktikoak, SfR programan tokiko proiektu edo esku hartzeak 
inspiratzeko 

Proiektuaren izenburua  

Propaganda Landaketa 
 

  
 
Azalpena 

Zer egin ezin zezaketenaren inguruan kexatu ordez, IET (Incredible Edible Todmorden- 
Todmorden Jangarri Sinesgaitza) taldeak ahal zuenarekin aurrera jo zuen. Herrian lursailak 
faltan zeuden; IET taldea kexu ibili ordez, jendea animatu zuen beraien landaketak leku txikietan 
jartzeko. Utzitako lurretara joan eta bertan baimenik gabe landatu egin zuten ere. 

 
Emaitza 

 
IET taldeak herrian zeharreko barazki landaketak nabarmenak bilakatu zituenetik, negoziazio 
batzuk hasi zituen, herrian zeharreko proiektu sorta batetara eraman zutenak. Beharbada 
inpakturik handiena izan da, mugimendu guzti hau ez dela hasi planifikatutako antolakuntza 
batengatik, baizik eta jendeak sentitu egin zuelako elkartu eta mugimenduaren parte izan behar 
zuela, fruta arbolak kanalean zehar landatuz, herriko jaki gehiago erosiz edo tokiko ekintza 
askotariko batetan parte hartuz. Emaitza bezala, herritarren inkesta batek ondorioztatu zuen 
%96ak gustuko zuela leku publikoetan baratzak jartzea eta %67ak onartu zuen propaganda 
landaketa horietatik barazkiren bat jaso zuela.      
 
 
  

 



 

 

Beharrezkoak diren baliabideak 

 
Landaketa lekuak eraikitzeko egurra, konposta, haziak eta abentura gogoa. 
 
Web gunearen esteka:  

 
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/home 
http://www.theecologist.org/green_green_living/2202429/incredible_edible_todmorden.htm
l 
 
 
 
Proiektuaren izenburua  

Egg Map: how to accelerate local food abundance- Arrautza Mapa: nola azkartu 
bertako jakien oparotasuna  
 

 
Azalpena 

 
Todmorden Jangarri Sinesgaitza  (Incredible Edible Todmorden) proiektuaren zati bat 
bezala, nork bere burua elikatzeko mugimenduaren barruan, “Arrautza bakoitzak 
garrantzia du” (Every Egg Matters) ekimena martxan jarri zen nork bere janaria 
ekoiztearen praktikotasunak erakusteko; zure familiarentzako arrautza nahikoak eta 
soberakina bizilagunei saltzeko. 2009. urtean martxan abiatu zen “Arrautza bakoitzak 
garrantzia du” ekimenak, doako krepekin, arrautza distiratsuen margolanekin eta lumadun 
txapelekin. Aste Santuan, Udaberriko Arrautza Jaia (Eggstraordinary Spring Festival) 
delakoa ospatu zen, adin guztietako haurrentzako jolasekin eta gure sakoneko mezu 
garrantzitsuarekin: saiatu gaitezen eta nork bere arrautzak lortu ditzala. 

http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/home
http://www.theecologist.org/green_green_living/2202429/incredible_edible_todmorden.html
http://www.theecologist.org/green_green_living/2202429/incredible_edible_todmorden.html


 

 

Emaitza 

Proiektu honek ekarri zuen, jende gehiago hornitzen tokiko arrautza gehiago herriko 
jendearentzako. Arrautza Mapak 32 ekoizle dauzka bere barruan, baina eskolako eta 
komunitateko taldeetatik jende askoz gehiago oiloak izatera animatzen ari da. Maparen 
puntu bakoitza etxe bat, baserri bat edo oilo kooperatiba negozio bat da. Horietako askok 
Todmorden-eko “Arrautza bakoitzak garrantzia du” ekimenarekin hasi ziren.        
Ikusita zeinen ekoizle handiak izan daitezkeen oiloak, ez da zaila soberan izatea. Hortaz, 
askok behar dutena baino arrautza gehiago ekoizten dituzte. Are gehiago, ekimen honek, 
herriko jendearen kontzientzia piztu egin zuen bertako arrautza freskoen inguruan: dudarik 
gabeko zapore hobea izateagatik (batez ere jarri eta 48 orduen buruan jaten bada) eta 
osasun aldetik askoz hobeagoak izateagatik dendan erositako arrautza freskoak baino 
(hau frogatu gabekoa da, nahiz eta susmoa dudan garrantzi handia duela nolako oiloa den 
eta zer ematen diozun jateko).    

 
Beharrezkoak diren baliabideak 

 
Oiloak eta abentura gogoa 
 
Web gunearen estekak:  

Egg map: www.incredible-edible todmorden.co.uk/resources/todmorden-egg-
maphttp://www.resilientcommunities.com/the-egg-map-how-to-accelerate-local-food-
abundance/ 
 http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/resources/eggcellent-advice 
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/blogs/spring-festival-incredible-photo-gallery 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/resources/todmorden-egg-map
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/resources/todmorden-egg-map
http://www.resilientcommunities.com/the-egg-map-how-to-accelerate-local-food-abundance/
http://www.resilientcommunities.com/the-egg-map-how-to-accelerate-local-food-abundance/
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/resources/eggcellent-advice
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/blogs/spring-festival-incredible-photo-gallery


 

 

 

Danimarka  
Danimarkar Kasu Praktikoak SfR programan tokiko proiektu edo esku hartzeak inspiratzeko 

Proiektuaren izenburua  

Tokiko janaria erosi ezazu Danimarkan 

 

 

Azalpena 

Proiektu honetan, Danimarkako baserri denda guztiak izena eman dute web gune batetan. 
Horrela, bezeroak modu eroso batetan tokiko barazki eta haragi ekoizleak aurkitu ditzake 
bertan jakiak erosteko. Web gune hori, sare sozialetan aditzera ematen da, Facebook, 
Instagram edo Twitter esaterako. Bezeroek, abisua jaso dezakete eskaintza bereziekin eta 
beraien herriko ekintzekin. 

Emaitza 

Bezeroentzat errazagoa izan beharko litzateke tokiko janaria erostea eta ondorioz modu 
jasangarriago batetan bizitzea. 

Beharrezkoak diren baliabideak 

Ordenagailu bat eta mugikorrarentzako zenbait aplikazio.  

Web gunearen esteka:  

www.ditlandkoeb.dk 

http://www.ditlandkoeb.dk/

