
HEZKUNTZA, INGURUMENA
ETA BIRZIKLAPENA



Hezkuntza komunitate osoari zuzendutako proiektua da:

Lehen Hezkuntzako ikasleak.

Irakasleak (Zuzendaritza eta irakaslegoa).

Langileak  (Sukaldea, jangela, garbiketa, atezaintza).

2017-2018 Ikasturtean zehar.

Noiz garatuko da?
A lo largo del curso 2017-2018 

¿Cuándo se va a realizar?

Nori zuzenduta dago?

Ondakin Ikastetxe Sarea eraiki dezagun denon artean
Construyamos entre todos la red de Colegios Ondakin

Ingurumen arloan sentsibilizazioa lantzeko ikastetxeek lan garrantzitsua 
egiten duzue, lehenengo etapetatik hasita, ikasleek birziklapena beza-
lako jardunbideekin ingurumena zaindu eta errespetatzen ikas dezaten.

Ecoembes eta Cristina Enea Fundaziotik, Sanmarkos Mankomunita-
tearen kolaborazioarekin, ohitura hartzeko modu egokiena praktikan 
jartzea dela  uste dugu eta horregatik hezkuntza komunitate osoarekin 
elkarlana garatu nahi dugu, egunerokotasunean ikastetxeek hobeto bir-
zikla dezaten. Proiektu honetan ikastetxeekin talde-lana egingo dugu, 
behar diren edukiontzi eta materialez hornituz, ikasleentzako saio di-
daktikoak eta irakasle zein bestelako langileei formakuntza eskainiz.

Birziklapenaren alde urrats berriak eman eta Ondakin Ikastetxe Sarera 
elkartu. 

Apuesta por el reciclaje y únete a la Red de Colegios Ondakin.



Os asignaremos a un educador ambiental especializado que acudirá al centro
para asesorar, formar y acompañar a la comunidad educativa en todo el proceso,
que consta de cuatro fases:

Edukiontzi horiak (plastikozko ontziak, brikak eta latak) eta urdi-
nak (papera eta kartoia) banatuko dira. Hauekin batera argibide-
kartelak  banatuko dira erabakitako lekuetan jar daitezen. Auke-
ran ere beira biltzeko iglu berde bat banatuko da.

Irakaslegoak eta ikastetxeko beste langileek parte hartu deza-
ten formakuntza teknikoa eskainiko da, elkarlana eginez bir-
ziklapenaren prozesua erraztuz.

Ikasleentzako saio eta material didaktikoak eskeiniko dira.

IGEekin (AMPA) jarriko gara harremanetan, nahi izanez gero, 
hauek ere formakuntza jaso dezaten.

Cristina Enea Fundazioko teknikari baten bisita jasoko duzue, ikastetxearen egoera 
ikusi, aholkatu, hezi eta elkarlana burutzeko. Lau fase hauetan bereizten da:

Ingurumen teknikariak ikastetxera bisita egingo du hondakinen ku-
deaketa ezagutzeko eta era pertsonalizatuan laguntza eskeintzeko.

Ikasturtean zehar ikastetxeek hezitzaile bat edukiko dute es-
kuragarri, sortzen diren zalantzak argitu ahal izateko.

Ikasturte amaieran ikastetxearen lanak aintzatetsiko dira di-
ploma baten bidez eta web orrirako zein ikastetxearen publi-
zitaterako balio duen zigilu digitalarekin. Birziklapenaren 
bidez ingurumena zaintzen duelaren seinale.
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Nola garatuko da?
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Ikastetxeko langileekin

Irakaslegoarekin

Atezainak, garbiketa zerbitzuko pertsonak, sukalde eta jangelako langileak, e.a. ikastetxe baten 
antolakuntzan funtsezko eragileak dira. Beren iritziak entzun eta beraiei zuzendutako formakunt-
za hitzaldiak egingo dira, non ingurumen hezitzaileak hondakinen kudeaketan aholkularitza zer-
bitzuak eskeiniko dituen. Ekintza hauek beren ordutegira moldatuko dira.

Ikasleen Guraso Elkartekoei (IGE) formakuntza egiteko aukera ere eskainiko zaie .

Irakaslegoa eta zuzendaritza taldearekin formakuntza egingo dugu, gehiago eta hobeto birziklat-
zen laguntzen duten estrategiak errepasatuz, klaserako ideiak eta baliabideak eskainiz. Ekintza 
hauek ikastetxean bertan egingo dira ere eta ikastetxeak zehaztutako ordutegian.

Formakuntza ikastetxearen neurrira Formación a medida



Lehen hezkuntzako ikasleekin tailerrak egiteko aukera ere eskaintzen da. Saio 
didaktikoen bidez, ingurumen hezitzaile batek gaia gerturatuko du ikasgeleta-
ra. Diapositiben eta jokoen bidez, ikasleek egunerokotasunean egiten dituzten 
ekintzek ingurugiroaren kontserbazioan duten eragina barneratuko dute eta 
birziklatzearen onurak ezagutuko dituzte.

Ikastetxeko LH 5. mailako lerro guztietan saio di-
daktikoak garatzea. Hezitzaile baten bidez birzikla-
penaren urratsak landuko dira. Saio didaktiko hauek 
ikastetxean bertan egingo dira.

Por último, oferecemos la posibilidad de que el educador ambiental acuda a las aulas 
para desarrollar actividades en todos los cursos de educación primaria. Con ellas pre-
tenderemos que los alumnos sean conscientes del impacto que tienen sus gestos 
diarios en la conservación del entorno y que conozcan todos los beneficios del re-
ciclaje.

Irakasleek kurtsoan zehar hainbat ekintza burutu 
ahal izateko, prestatutako hainbat unitate didaktiko 
eskuragarri jarriko dira. Maila ezberdinetara molda-
tuta.

Lehen Hezkuntzako ikasleekin egiteko jarduerak Actividades a realizar con el alumnado de primaria

“Eneko” ezagutu
Desarrollar estas actividades con todas las líneas 
del 5º curso de primaria del centro educativo. Me-
diante un educador se trabajarán los pases del reci-
claje. Estas sesiones didácticas se realizarán en el 
centro educativo.

º

Conoce a “Eneko”

“Denon artean ikasi eta jolastu”
Para que el profesorado pueda desarrollar activida-
des a lo largo del curso, se ofrecerán unidades di-
dácticas adecuadas a cada curso.

“Aprender y jugar entre tod@s”



Irakaslegoak eta ikasleek formakuntza jaso duten momentuan, beste urrats batzuk 
emango ditugu eta birziklapena ikasleen beste arloetara zabalduko dugu. Askotan ere 
ikastetxe baten jolastokia puntu kritikoa izaten baita. Horregatik gurasoen inplika-
zioa lortzeko proposamena zabalduko da. Proiektuan ere klasean edo etxean egiteko 
beste jarduerak proposatzen dira, bakarka edo lagunekin egiteko.

Ikasleen gurasoak patioan egingo den tailerrera 
parte hartzera gonbidatzen ditugu . Hezitzaileen 
bidez antzerki bat prestatuko da eta hondakinen sai-
lkapenean egiten dena eta egin beharrekoa azal-
duko da.

Jarduera osagarriak bezala, klaserako aurkezpenak 
eta jokoak ere banatuko dira. Klasean edo etxean, 
ikaskide edo lagunekin egiteko denborapasak ere.

Ikasitakoa biribiltzeko!
Una vez realizada la formación con el porfesorado y alumnado, vamos a dar unos 
pasos más y ampliar el reciclaje a otros pilares del ámbito educativo. Muchas veces el 
patio del centro escolar suele ser un punto crítico. Por ello, para conseguir la implica-
ción de madres y padres se propondrán unos talleres. En el proyecto también se con-
templan otras actividades para realizar en clase o en casa.

¡Y mucho más!

“Guk ondo egiten dugu, eta beraiek?”
Se invita a madres y padres a participar en los talle-
res que se realizarán en los patios. Mediante educa-
dores se preparará un teatro donde se analizará lo 
que se recicla y lo que se debería reciclar

“Nosotros reciclamos bien, ¿y ellos? 

“Ikastetxean, lagunekin edo etxean”
Como actividades adicionales, se entregarán tam-
bién presentaciones y juegos. Para realizar entre 
compañeros, con amigos o en casa también se han 
preparado unos pasatiempos.

“En el colegio, con amigos o en casa”



Birziklatzen lagunduko duten edukiontziak eta bestelako materialak ikastetxearen esku jarriko dira, 

Eskura ezazu informazio gehiago gure web atarian www.cristinaenea.eus/ondakin edo eta www.ecoembes.com-en

Encuentra más información en nuestra web www.cristinaenea.eus/ondakin y en la página de www.ecoembes.com

Ingurumen hezitzaile baten laguntza eta aholkularitza izango duzue une oro. 

Diploma eta zigilu digitala banatuko zaizue, proiektuaren Ikastetxe Sarearen partaide bezala. 

Se facilitarán contenedores y diversos materiales para la ayuda del reciclaje en los centros educativos., 

Se dispondrá de ayuda y asesoramiento por parte de un educador ambiental en todo momento. 

Como participantes del proyecto se entregará un diploma y un sello digital para las diferentes plataformas
del centro educativo.. 

Egin bat gure Sarearekin! ¡Únete a nuestra Red!


