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SArrerA

Gero eta gehiago dira hezkuntza agroekologikoarekin erlazionaturiko 
(lotutako) proiektu eta ekimenak. Honek, esperientzia eta irakaspenez 
gain, zalantza eta galderez ere betetzen gaitu. Eta ez da batere erraza 
izaten hausnarketa hauek partekatzeko espazioak aurkitzea.

Nekazal Kultura Eskoletara proiektuaren baitan bi urte daramatzagu es-
kola agroekologiari buruzko Jardunaldiak antolatzen.. Hauen helburua 
da arlo honetan burutzen diren esperientziak partekatzea eta hauetan 
parte hartzen duten pertsonen arteko harremana sustatzea da, elkarre-
kin proiektu hauetan sortzen diren zailtasunei irtenbideak bilatzeko. 
Hauen adibide dira irakasleen formakuntza beharra edo baratzearen 
beraren antolakuntza, esate baterako.

Liburuxka honetan, bi gauza desberdin jaso dugu. Alde batetik, 2017an 
ospatutako Eskola Agroekologia Jardunaldia saioan German Llerenak 
aurkeztu zuen lana, zeinak agroekologia kontzeptua eta hau eskole-
tan aplikatzeko irizpide teorikoak azaltzen dizkigun. Bestetik, 2018an 
antolatutako Hezkuntza agroekologikoa: zailtasunak eta indarguneak 
jardunaldian aurkezturiko baliabide eta adibide praktikoak.

Jardunaldien ildo berari eutsiz, liburuxka erabilgarria izatea espero 
dugu, eskoletan ekimen agroekologikoak sustatzeko laguntza eta inspi-
razio iturri izango dena, eta baita norabide berdina daramaten ekimen 
desberdinen sustatzaileen artean zubiak eraikiko dituena.
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ESKOLAKO AgrOEKOLOgIA:
NONDIK DATOr ETA NOrA DOA?
Germán Llerena del Castillo
Sant Cugat del Vallèseko udal ingurumen hezitzailea

Mariona Espinet Blanch 
UABko irakaslea

(Egile berberen artikulu baten itzulpena eta egokitzapena GAUSAC aldizkarian)
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Ingurumenaren aldeko heziketa egiten dugunean, zer-nolako ereduak 
ditugu gogoan? Ingurumen-heziketa erreferenteetatik aske dago? Ba-
lioen gaineko heziketa hutsa da, mugimendu, ideia eta proposamen 
ekologiko zehatzekin, mundua eraldatzeko ahaleginekin, halabeharrez 
loturarik gabea? Gure ustez, ez; beraz, gogoeta egin behar dugu bidea 
zein erreferentek argitzen diguten. 

Hala ere, erreferentea ez da dena. Heziketan ezin dugu, besterik gabe, 
ingurumen-proposamena kopiatu. Hura eraldatu behar dugu, berreraiki, 
eta heziketarako proposamen bilakatu. Transposizio didaktiko bat egin 
behar dugu. 

Testu honetan, beraz, aztertu egingo dugu agroekologiak eta ingurume-
naren aldeko edo jasangarritasunerako heziketak zein ekarpen egin die-
zazkioten elkarri. Aztertzen dugu nola den benetan bi mundu desber-
dinen arteko elkarrekintza hori, heziketa eta agroekologiaren artekoa. 
Agroekologia kontsumoan aldaketak proposatzera heldu daiteke ikaste-
txe batera, didaktikaren aldetik ekarpenik egin gabe, edo hezkuntzak 
agroekologia urrunekotzat senti dezake, eta haren ahalmena alferrik 
galdu. Horregatik, alde batetik, erreferentea esploratu behar dugu, 
agroekologia, eta, bestetik, eskola-munduko proposamen bat eraiki.

1. ZEr dA AGrOEKOLOGIA?

Agroekologia definitu ahal izateko oinarria da agroekologiak hiru arlo 
oso desberdini egiten diela erreferentzia: nekazaritza, zientzia eta 
gizarte-mugimendu bati. Hori egokiera bat da elikadura-sistemaren 
bilakaera desegokiak bat izan duen arazo historiko bat gainditzeko. 
1940-50 urteetatik, Iraultza Berdea sustatu zen heriotzatik milioika 
pertsona salbatzeko asmoz, esatez bederen, baina gerora, nekazari-
tzako botere-kontzentrazioa ekarri du, lurren higadura, eta akuifero-
en kutsadura; laburbilduz, elikadura-arloaren jasangaiztasuna; izan 
ere, elikadura berotegi-efektuko gasen biltzaile izatetik igorle izatera 
pasa da. Prozesu honen jatorria da zientifikoen ezagutzek baserritarren 
ezagutza ordezkatu zutela, eta kultura-galera horrek elikadura-siste-
ma osoan eragin du, are gogorrago biztanleria pobreetan eta, bereziki, 
emakumeen artean.
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Urte batzuetatik hona, hainbat egilek ohartarazi dute elikadura-sis-
tema jasangarri eta bidezkoak diseinatzeko, ezin dela produk zio-
sistematik bakarrik lan egin. Aldiz, teknika, produkzio, ekologia eta 
basogintza-arloko dimentsioaz gain, beste bi proposatzen dituzte: 
sozioekonomikoa eta politikoa. Egileon arabera, baserritar-biztan-
leriaren parte-hartzea ezin bestekoa izango litzateke, erabaki horiek 
bidezkoak izan daitezen eta, egungo dinamika kapitalistaren bidetik, 
emaitza jasangaitza izan ez dadin. Elikaduraren subiranotasunak eta 
nekazaritza baserritarrak uko egiten diote Iraultza Berdeak bultzatuta-
ko prozesuari. Alde horretatik, agroekologia egun desazkundea deitzen  
denaren oso antzekoa da, bilatzen baitu kapitalismoak bultzatzen duen 
hazkundeko garapena alderantzikatzea.

Agroekologia, beraz, pluriepistemologikoa da,  
eta aukera bat ezagutza eraikuntza anitz  

eta konplexu gisa birpentsatzeko. Planetako bizia,  
biodibertsitatearen babesa zein sustapena, justizia  
soziala eta kultura-dibertsitatea bideragarri egin  

behar dituzten elikadura-sistemak begirada  
guztietatik diseinatu behar dira 

Gainera, agroekologia elikadura-sistema osoarekin erlazioan ulertu be-
har dugu, ez bakarrik produkzioari erreparatuz. Elikagaien prozesaketa, 
banaketa, kontsumoa eta, are, errefusa ere garrantzizkoak dira azken 
hamarkadetako elikadura-sistema globalaren joera jasangaitza eta 
bidegabea ulertzeko eta, batez ere, hura borrokatu eta eraldatu ahal 
izateko. Elikadura-sistema globalaren boterea Banaketa Handian dago 
batez ere, eta ezin dira erabakiak hartu ekoizpenaren arloan (adibidez, 
nekazaritza ekologikoa garatzea) botere hori kontuan hartu gabe. Hala 
ere, berdin gertatzen da sistemako beste eremu batzuetan: elikagaiak 
alferrik galtzea ikertzaile eta erakunde gehienek lantzen duten fenome-
noa da, esklusiban ondorengoei erreparatuz: kontsumoa, merkataritza 
eta jatetxe handiak. Hondakin gehienak, baina, soroetan sortzen dira, 
Banaketa Handiak bultzatutako ereduaren ondorioz.
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Agroekologiak aurrean dituen apustuengatik eta askotariko egileek 
hartzen dituzten ikuspegien arabera, haren definizioak izan daitezke 

“agroekologia nekazaritzako laboreen eta ingurunearen arteko erlazioa-
ren azterketa da”, Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako Erakun-
deak (ELGEk, edo OCDEk) adierazi bezala (Glossary of Statistical Terms, 
2001etik 2003ra), edo egile andaluziarraren definizio luzea, adibidez: 

Gizarte-ekintza kolektibo moduen bidez natura-baliabi-
deak ekologikoki kudeatzea, produkzioaren zein zirkula-
zioaren arloetan kontrol-sistema parte-hartzaile eta de-
mokratikoa ezartzeko. Era horretan ondutako estrategia 
teoriko eta metodologikoak, gainera, alde batetik, izaera 
sistemiko bat eta ikuspegi holistiko bat izango du; izan 
ere, kudeaketa-modu horiek produkzio-indarren egungo 
garapena selektiboki galgatuko dute, krisi ekologikoa era-
gin duten produkzio- eta kontsumo-forma hondagarriei 
aurre egiteko. Beste alde batetik, natura-baliabideen 
beharrezko kudeaketa ekologiko horrek tokian tokiko di-
mentsio sendo bat izango du, ahalmen endogeno bat bil-
tzen duen neurrian, eta, ezagutza baserritarraren bitartez 
(tokikoa edo indigena, existi daitekeen edonon), biodiber-
tsitate ekologiko eta soziokulturala sendotu ahal izango 
du, eta nekazaritza jasangarritasuneko sistemak diseinatu. 

 eduardo Sevilla Guzmán

Hala ere, egileak berak bilakaera bat eman dio bere definizioari, 
2007an, indigenen ikuspegia sartuz eta, 2010ean, Marta Soler egilea-
ren bitartez, genero-ikuspegia (Sevilla Guzmán y Soler, 2010).  

Agroekologia, gure irudiko, transdiziplina pluriepistemologiko siste-
mikoa da, agronomiaren eta nekazaritzako zein abeltzaintzako eta 
basogintzako teknologien orientazio ekologikoan oinarrituz agroeko-
sistemako produkzio-kontzeptu bilakatua, biztanleak praxi batera bul-
tzatu nahi dituena, elikagai jasangarriak produzitzeko sistemak disei-
natu, ikertu eta bultzatzeko. Gizarte-zientziak ere hartzen ditu bere 
baitan, diseinu honen ekonomia-, gizarte-, politika- eta kultura-arloko 
kontzepzio, beharrizan eta eraketa ekonomikoak ulertzeko eta bana-
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keta, prozesaketa eta kontsumoa ere bultzatzeko. Era berean, bere 
baitan hartzen ditu indigenen, baserritarren eta tokikoen jakituriak, 
eta horiek berriz balioestea bultzatzen du. Jakiturien arteko dialogo 
horregatik, pluriepistemologiko bihurtzen da, baita politika zein kul-
tura eraldatzeko bitarteko ere, beste jakituria batzuekin batera, kapi-
talismo, merkantilismo eta lotutako mekanizismoaren une historikoa 
gainditzeko. Azken horiek, Iraultza Berdeak eta elikadura-sistemako 
ekonomiaren finantziarizazioak bereziki bultzatuak, biologiaren eta kul-
turaren dibertsitatea pobretzen dute. Aldi berean, biztanleriaren bizi-
baldintzen degradazioa errazten dute.

2. ESKOLAKO AGrOEKOLOGIA

2.1. Agroekologiaren transposizio didaktikoa 

Agroekologiak elikadura-sistema jasangarri eta bidezko bat bultzatzen 
badu eta arlo desberdinetatik definitu bada, hezkuntzarako erreferente 
egokia izan daiteke? Agroekologian, ulermen-, esplorazio- eta posizio-
namendu-ahalegin berezi bat egin dugu hezkuntzarako erreferente gisa 
kontuan har dadin. Gure ustez, agroekologiaren intuizioak inspirazio- 
iturri sendoa dira honelako eskola batentzat: askotariko epistemologiak 
dimentsio desberdinetatik eta sistema konplexuetan lantzen dituena, 
gizarte- eta ingurumen-zentzua eraldatuko duena, eta gizarte-aldake-
taren zein planetaren bideragarritasunaren aldeko jarrera irmoa duena.
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Aldiz, agroekologia eskolara zuzenean eramaten bada, eskolak produk-
zio-lursail txiki alferrik bihurtzen saiatzen ikusiko ditugu geure buruak. 
Eskolako jatetxe ekologikoko produktuak aldatu baina hori zentzuzko 
heziketa-proposamen bat bihurtzen ez badugu, ez gara heziketa egi-
ten ariko, baizik eta kolektiboa den ekipamendu bat (gizarte- edo 
ingurumen-arloan) aldatzen. Interesgarria da artean ere, baina hezi-
keta-proiektuak hezkuntzari begira bideratu behar dira. Oso sarritan, 
agroekologiako eragileak elkarrekintzan aritzen dira eskola-munduare-
kin, eta harrera ona izaten dute, baina epe luzera zailtasunak sortzen 
dira eskolan benetako agroekologia bat ezartzeko orduan.

Egoera hori ez da berria hezkuntzan. Didaktikak eman duen kontzeptu 
sendo gutxietako bat didaktikaren transposizioa da.Horrek esan nahiko 
luke, gure kasuan, agroekologiak eraldaketa bat beharko lukeela es-
kola-munduarentzat hura interesgarri eta baliagarri bihurtzeko. Hori 
Verretek, curriculum ezkutua ikasten zuen soziologo frantses batek, 
asmatu zuen (1975), bere doktorego-tesiko atal batean. Haren ustez, 
ezagutza jakin batek eskolako ikasgai bihurtzean eraldaketa bat izaten 
du. Zehazki, desinkretizatzen da, despertsonalizatzen, eta programa-
tzen da. Gero, Chevallardek (1998), beste egile frantses batek, ohar 
gehiago eman zituen eraldaketa-prozesu horren inguruan. Matemati-
ken gaiari buruz gogoeta eginez, “jakintza jakituna” deitzen zion, eta 
eskolakoari, berriz, “jakintza ikasia”.

Hori bai, berehala kontraesana sortzen zaigu. Agroekologiak definizioan 
baserritarren parte-hartzea aldarrikatzen bazuen (ikuspegi indigenaren 
holismoa, kontzeptuaren beraren ekintza eraldatzailea), nola desinkre-
tiza daiteke hura, despertsonalizatu, programatu edo, Chevallardek zio-
en bezala, deskontenporalizatu, naturalizatu, kontrolatua izan? Zilegi 
da ezagutza bat eskolarako modukoa bihurtzeko hainbeste eraldatzea, 
hura desitxuratuz, hura ezezagun izateraino?

Hori ez da guk lehenengo aldiz planteatzen dugun gaia; izan ere, hain-
bat egilek oso goiz planteatu zuten hori ezagutzen dibertsitateari buruz, 
beste hainbat gairen artean. Perrenoudek (1998), adibidez, planteatu 
zuen “jakiturien jakituria” ez zela kontzeptu nahikoa, gizarte-praktike-
tara zabaldu beharko litzatekeela, alegia, jatorrizko jakituria problema-
tizatu; lehendabiziko egileek, baina, ez bide zuten hori behar bezain 
sakon egin (curriculum baten eraikuntzaren atzean dagoen gizarte-in-
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darren azterketan oinarritzen baziren ere). Beste egile batzuek bat egin 
zuten kontzeptuarekin eta, gure ustez, horrek nahiko aberastu zuen, 
jatorrizko jakituria zein eskolako jakituria, eraldaketa-prozesuak eta 
beste alderdi batzuk problematizatuz.

Agroekologiari dagokionez, gure ustez, eraldaketa,  
edo transposizio didaktikoa, guztiz beharrezkoa  
da eskolako agroekologia batean, eta jatorrizko  

kontzeptuaren konplexutasuna baliatu behar da:  
kontzeptu borrokalaria izatea, polemikoa,  

eraikitzen ari dena. Ondoren, gure eskolako  
agroekologia proposatuko dugu, agroekologiako  

intuizioetan oinarrituz

2.2. Eskolako nekazaritzako elikagai sistema eraldatzen

Garrantzitsua dirudien beste arlo bat elikagaien prozesaketa da. Eska-
la horretan sartzen da elikagaien fabriketara joatea (sarritan, eskolako 
irteeretan bisitatzen direnak) baina aldi berean, eskolako sukaldari-
tzaz edo sukaldaritza tailerrez ere hitz egiten dugu, eskolako fenome-
no ohikoenen artean. Ikasleen hurbileneko eremuetan pentsatu behar 
dugu, haiek zuzenean parte har dezaketen horietan.

Adibidez, banaketaren arloari eskola batean heltzea zailagoa den arren, 
merkaturatzea ager daiteke, hori beti egiten ez den arren. Existitzen 
dira ikasleek udal azoketan beren ortuko produktuen bidez parte har-
tzeko ekimenak, edo produktuok saltzeko egitasmoak, eta diruaz, gero, 
elkartasun-ekintza bat egitea. Hori egin zen iaz, adibidez, Sant Cuga-
ten, Turó can Matas, Gerbert d’Orlhac edo Arnau Cadell Institutuetan.
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Proposa daitekeen arlo oso interesgarri bat kontsumoa da eta, horretan, 
eskolako jantoki ekologikoa fenomeno oso interesgarria izan daiteke. 
Hondakinen arloa etxeko konpostatzearena izan daiteke, ortuaren ar-
loan kokatuta ere uler dezakegun arren. Arlo horiek definitzen dute 
eskolako elikadura-sistema.

Eskolako agroekologiaren proposamena da hezkuntza-proiektuak arlo 
horiek bere egitea, gehienetan ikastetxearen kudeaketaren baitan sar-
tu baitira, eta helburua, beraz, eskolako elikadura-sistema eraldatzea 
da. Ikasleek eta ikastetxeko kide diren beste pertsonek esan dezakete 
gizarte- eta ingurumen-eraginak dituen eskolako elikadura-sistema bat 
dutela eta, ondorioz, hori eraldatu nahi dutela, eta jasangarriago bi-
hurtu, bidezkoagoa. Ortu batean lan egiten denean, ortuko dinamikari 
buruz pentsa dezakete, edo begirada zabaldu, elikadura-sistema guz-
tiari erreparatuz.

Duela gutxiko ikerketa batek, adibidez, besteak beste, planteatzen du 
eskolako oilategiak eta abeletxeak elikadurarako jartzen ote diren, edo 
eskolako zoo txikiak ote diren gehiago. Rekondoren ikerketak (2015) 
planteatzen duen eskolako ortu-lanak, adibidez, ortuko erabakiei bu-
ruzko kinka irekitzen du: Ortua ote da erabaki kolektiboak ikasten har-
tzeko tokia? Ala aginduak jaso eta inoren esanak betetzeko tokia da? 

 

Elikadura-sistema eraldatu daiteke ez bakarrik produktu 
ekologikoak edukitzeko, baizik eta agroekologiarekin bat 

datozen balioak ikasteko, baita lanbideak ikastera  
noizbait joango bagina bakarrik ikasiko genituzkeen  

gaitasun praktikoak hartzeko ere; laburbilduz,  
bizi jasangarri eta bidezkorako pertsonak bihurtzeko.
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2.3. Eskolako agroekologiaren dimentsioak

Agroekologia bezala, eskolako agroekologia askotariko dimentsiotan ja-
rri behar da martxan. Proiektu bakoitzak, egiten dugun zeregin bakoi-
tzak, kontuan hartzeko moduko dimentsio desberdinak ditu, eta haie-
kin gogoeta egin dezakegu ekintza hobea egiteko. Ulertzen dugunez, 
agroekologia produkzio, kultura, gizarte eta ekonomiaren dimentsioen 
arabera definitzen da... eta eskolako agroekologian, berriz, zientzia-, 
teknologia-, gizarte-, etika- eta politika-dimentsioak har ditzakegu ko-
ntuan. 

Zientziaren dimentsioa oso argi dago, eta erraza da ulertzen: eskolan, 
era zientifikoan ikasiko dugu. Hori bai, transposizio didaktiko bat izan 
duen zientzia da, ez zientzialarientzako zientzia, eskolako zientzia bai-
zik. Nolanahi ere, zientifikoki azter dezakegun hazi baten atzean, gi-
zarte-arloko historia bat dago: hazia aukeratu eta gorde duen norbait, 
merkatukoak ez diren barietateak galbidetik berreskuratu dituen nor-
bait. Historia horrekin harremanetan jartzea eta horretan parte hartzea 
ezin bestekoa da eta, segur aski, motibatzaileagoa; gizarte-dimentsioak 
komunitatearekiko konpromisoa irekitzen digu.

Teknologiaren dimentsioa ez dugu oso balioetsia gure eskolan, eta gero 
eta ezikasiagoak gara eskuz gauzak egiteko trebetasunetan (non eta 
informatikako gauzak ez diren). Ortuak badu dimentsio teknologiko 
ukaezina: egiten ikasten dugu, eskuz lanean, patioa eraldatuz. Gure 
ustez ere, argi dago hori dela arrakastarako giltzarria, urte gutxi batzue-
tan Sant Cugaten 4 gunetik 40ra pasatzeko arrazoia: eskolak dimentsio 
teknologikoa deskubritu du, ikasketarako prozesuaren beharrezko au-
kera den neurrian.

Etika-, politika- eta, are, ekonomia-arloko dimentsioak baditu, baina 
gogoetan jarri behar gara, heziketa berritu, eta eskolako agroekologia 
proposamena dimentsio horietara eta beste batzuetara zabaldu, ez bai-
taude hain presente eskola-munduan. Gure ekintza aberats eta kon-
plexuagoa izan daiteke dimentsio guztiak lantzen baditugu, eta ez bat 
bakarrik. Munduari begiratzen eta hura eraldatzen ikasteko modua 
da, haren konplexutasuna kontuan hartuz. Hori da segur aski inguru-
men-heziketari ezin bestean lotuta dirudien nahigabeari aurre egiteko 
giltzarrietako bat; izan ere, ingurumen-irizpideen arabera ikasten dugu 
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aukeratzen eta, gero, ordea, ohartzen gara gizarte-, ekonomia- edo po-
litika-arloko arrazoiek bideraezin egiten dutela ingurumenaren hobe-
kuntza (hondakinez, klima-aldaketaz, biodibertsitatea babesteaz edo 
beste edozein gaiz ari garela).

2.4. Eskolako agroekologiaren definizio bat: eremuak eta gaitasunak

Goian aipatutakoa kontuan hartuz, eskolako agroekologiari buruzko on-
dorengo definizioa proposatzen dugu:

Eskolako agroekologia eskolako elikadura-sistema ardatz 
hartzen duen eskola-praxia da. Proposatzen du sistema 
hori eraldatzea, ikastetxeko ikasleen eta beste eragile 
batzuen hezkuntza-proiektu gisa, eta sistema jasanga-
rriago baterantz bideratzea, horretarako oinarritzat hartuz 
gizarte-justizia, nekazaritza- eta kultura-dibertsitatea be-
rreskuratzea, baita produkzio- eta ugalketa-lanetan gene-
ro-rolak berrorekatzea ere. Horren bitartez, bilatzen dugu 
herritarrek (kasu honetan, ikastetxeak) bere egitea elika-
gaiak produzitu, prozesatu eta kontsumitzeko sistemako 
partaidetza. Ez bakarrik eskubidea delako, baizik eta 
erantzukizun kolektiboa ere badelako elikagaiari arreta 
jartzea planetako muga geobiofisikoak gaindituak izaten 
ari diren garai honetan.

Eskolako agroekologiak proposatzen du ikasleek ikas-
tetxeetako antolamenduaren funtzionamenduan parte 
hartzea, askotariko moduetan eta eskolako elikadura-
sistemako arloen arabera: elikagaien produkzioa, proze-
saketa eta kontsumoa. Produkzioaren arloan, ikastetxeko 
espazioak ortu (baratz) eta produkziorako toki bihurtzen 
dira. Era horretan, jolastokiak, terrazak eta ikasgelak di-
bertsifikatu egiten dira, eta biodibertsitatea handitu, eta 
ekologiak arautzen ditu martxan jarritako teknologiaren 
eta esku-lanen erabilerak.
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Elikaduraren prozesaketaren arloan, sukaldaritza-tailerrak 
eta ikasleen sukaldeko parte-hartzeak bilatzen dute sukal-
daritzako gaitasunak lantzea eta kultura-dibertsifikazioan 
zein garaian garaiko ekologian oinarritutako errezetak edo 
menuak kulturalki erreskatatzea. Aldi berean, zenbait 
prozesutan parte hartzea sustatzen da, adibidez, elika-
gaien kontserbazioan.

Kontsumoaren aldetik, ikasleei dei egiten zaie menua au-
keratu eta kudeatzen eta elkartruke-, lan- eta merkata-
ritza-harremanetan parte hartzera. Otordurako elkartzeko 
unea, oso lagungarria baita jendarteko harremanak eta 
identitatea sortzeko, hobetu egin nahi da, eta proposatzen 
dugu horretarako oinarritzat hartzea otorduko unea pro-
dukzio-lanari eta eskolaren zein komunitatearen eralda-
ketari uztartzea eta otorduko partaideekin talde-erabakiak 
hartzea, nork bere gain erantzukizunak hartzea, eta itunak 
egitea.

Elikadura-sisteman parte hartuz, ikasleek gaitasun zien-
tifikoak landuko dituzte (ekologia, kimika, kudeaketa), 
teknologikoak (nekazaritza, sukaldaritza, kudeaketa), eta 
jendartekoak (baserritarrekiko harremanak, talde-lana, 
antolakuntza, autonomia), baita eskolako lanean proiek-
tu zehatz honetarako beharrezkoak diren gaitasunak ere 
(hizkuntzari edo arte-adierazpideari lotutakoak, adibidez). 

Interbentzio hori ingurumen-, gizarte-, ekonomia-, poli-
tika- eta kultura-irizpideen bidez arautuko da eta, irizpi-
deok eraikitzeko, komunitatearekin, heziketa-prozesuan 
parte hartzera deitutako ikastetxeaz kanpoko sektoreekin 
(adibidez, nekazaritza eta elikadura-sistemako beste era-
gile batzuekin) lan egingo da. Parte-hartze hori da, hain 
zuzen, eskolaren elikaduraren burujabetza, ikasleak bai-
tira beren elikadura-sistemaren protagonistak, bertako 
beste eragileekin (eta beren buruarekin) lankidetzan, ne-
goziazioan eta eztabaidan.
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Eskolako agroekologian, eskola-komunitatea harremana 
sustatuz, elikadura-sistemako askotariko lengoaiei eta 
epistemologiei balioa ematen zaie, adibidez, eskolako 
zientziari, jakituria ez-zientifikoei, eta agroekologiako 
gizarte-mugimenduaren lengoaiari. Horregatik, bilatzen 
du epistemologia desberdinak dituzten askotariko komu-
nitateak dialogora gonbidatzea eta, eskolako elikadura-
sistema berri bat eraikitzeko, begirada transdiziplinarioz, 
jakiturien dialogo bat sustatzea. Nekazaritza, sukaldaritza 
edo medikuntzako jakituria tradizionalek, gizarte-mugi-
menduen proposamenek eta zientziak elkarrekin bat egin 
behar dute dialogorako. Halaber, epistemologia zienti-
fikoan kokatuta, eskolako agroekologiak diziplinarteko 
begirada proposatzen du, eskola-munduan jada ezaguna, 
askotan indarrean ez den arren. Horretarako, ortu, sukal-
daritza edo jantokiko proiektuen bidez, diziplinarteko be-
girada bat proposatzen du, elikaduran bat egiten baitute 
giza zientziek eta zientzia esperimentalek. 
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Era horretan, dimentsio, arlo eta lengoaia berriak aztertzera gonbida tzen 
dugu eta, batez ere, testuinguru desberdinetatik, hezkuntza-proiektu 
zehatzak garatzera. 
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Zer da Germinando?

Germinando emakumeen kooperatiba bat da, eta 10 urte eman ditu 
tokian-tokian agroekologiaren bitartez eraldaketa-prozesuak garatzen  
eta dinamizatzen. Hainbat arlotan antolatzen dugu geure burua, 
agroekologiaren oinarri desberdinetan, adibidez, hezkuntza edo agro-
ekologiarako udal estrategien diseinuan. Hezkuntza ortuak eta garapen 
komunitarioa deitutako arloan, agrohezitzaile laguntzaile gisa lan egi-
ten dugu eskolako ortuetan, eta baratze komunitarioak dinamizatzen. 
Halaber, askotariko taldeentzako (lanbide-heziketa, pertsona langa-
beak...) heziketa-proposamenak egiten ditugu, eta unibertsitatearekin, 
ekintzarako ikerketa-proiektuak bultzatzen ari gara (gradu amaierako 
eta master lanak).

Eskolako ortuen garrantzia, abantailak eta arrakastarako faktoreak

Ortuak erabakigarriak dira jasangarritasun-prozesuak ikastetxeetan au-
zolanean lantzeko. Horrenbestez, ezinbestekoa iruditzen zaigu ikaste-
txeko kideak trebatu eta inplikatzea, kanpoko inoren menpe egon ez 
daitezen eta erresilientzia handiagoa izan dezaten. Germinandok ira-
kasle eta familientzako laguntza eta trebakuntza ematen du eskolako 
baratzea duten ikastetxeetan, baita hezkuntza-proiektuak diseinatzeko 
eta eskolako ortua duten ikastetxeetako curriculuma egokitzeko ahol-
kularitza ere, eta umeak dinamizatzen ditu; ekintza horiek dira, hain 
zuzen, Germinandoren ardatzetako bat. 
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Eskolako baratzeak hezkuntzako ekintza kolektiboaren oso berrikun-
tza garrantzitsu eta praktikoak dira, benetan eraldatzaileak, eta modua 
ematen dute ingurumen-hezkuntzaz gain edukiak ikasi eta gaitasunak 
hartzeko. Bestalde, oso esperientzia anitzak dira, helburu, erabiltzaile, 
eginkizun, metodologia eta, besteak beste, antolakuntzari dagokienez. 
Dibertsitate hori aberastasuna da eta, beraz, interesgarria da askota-
riko proiektuak ezagutu eta bakoitzetik ideiak hartzea, ikasiz joan eta 
gure proiektuak eraikitzeko, beste toki batzuetako “zorioneko ideiak” 
gure testuinguruetara egokitzeko. 

Duela gutxi arte, proiektu horiek ez dira batere kontuan hartu, baina 
orain zabaldu egin da haien oihartzuna, eta ikastetxe ugarik dute ho-
riek garatzeko interesa. Gure esperientziak dioskunez:

—  Eskolako ortu bat hainbat “arrakastatsuagoa” da hura kudea-
tzen duen taldea zenbat eta anitzagoa izan.

—  Askotariko erakundeen koordinazioa beharrezkoa da eskolako 
baratzeen programak diskurtso hutsak baino gehiago izan dai-
tezen.

—  Irakasle-taldeentzako laguntza ezinbestekoa da eskolako or-
tuek aurrera egin eta bilakaera bat izan dezaten.

—  Beharrezkoa da gai hauek irakasleen unibertsitateko treba-
kuntzan sartzea.

—  Ikerketak edo azterlanak falta dira horrelako ekimenen bene-
tako irismena aztertzeko:
a) ikasketari buruz
b) hobetzeari buruz
c) biodibertsitateari buruz
d) ohitura-aldaketari buruz
e) esperientzia arrakastatsuei buruz
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—  Beharrezkoa da hezkuntzako berrikuntza-praktikak bildu eta 
sistematizatzea eskolako ortuen inguruan (material didaktikoa 
sortu, partekatu…).

—  Esperientzia eta jakiturien elkartrukea ezinbestekoa da hazten 
eta hobetzen jarraitzeko.

Gainera, ortuaren nekazaritza-aldea ondo joatea edo ortu polita eduki-
tzea ez da, berez, proiektua ondo doan seinale. Urte hauetan, eskolako 
ortu batek arrakasta izan edo ez izateko beste faktore erabakigarri ba-
tzuk detektatu ditugu.

—  Ortuak duen espazioa: egokia den, itzalean, mahaien gai-
nean...

—  Antolakuntza-faktoreak: irakasleak nola antolatzen diren, gu-
raso elkarteak, ikasleak zenbatero joaten diren ortura...

—  Koordinazio faktoreak: irakasleek ordu liberatuak dituzten edo 
ez, zenbat irakasle...

—  Parte-hartze faktoreak: klase batek bakarrik parte hartzen 
duen, edo ikastetxe osoak parte hartzeko antolatzen garen...

—  Hezkuntza-faktoreak: zein modutan sartzen den ortua curri-
culumean.
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Ortuaren arrakasta aipatzen dugunean, esan nahi dugu epe erdi eta 
luzeko helburuak bete dituela eta aurrera egin ahala erresilientea dela, 
alegia, eratua izan dela modu batean non pertsona arduradunak ikas-
tetxea utziko balu ere proiektuak konplikazio handirik gabe jarrai de-
zakeen.

Eskolako ortuen egungo egoera

Azken urteotan, hiri, familia eta aisialdi ortuen egoeraren jarraipena 
egin da. Gregorio Ballesteros Garcíak egindako azterlanaren arabera  
(Valencia 2018), hiriko ortu berriak izugarri ugaldu dira, 2006an 3.802 
izatetik 2017an 28.865 izatera igaroz. Azterlan horretan, ordea, ez zi-
ren sartzen eskola baratzeak eta, beraz, 2018an, Germinandok Espai-
niako lurralde osoko eskolako ortuen ekimenen mapa egiteari ekin zion.

Oro har eta kontuan hartuz zaila dela esperientzia guztiak detektatzea, 
uste da estatu osoan 2.500 ikastetxek baino gehiagok dutela ortua. 
Topaketa eta gogoetarako guneak sortzeko, esperientziak partekatzeko 
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eta elkar hartzeko, 2018ko urrian I. Estatuko Eskolako Ortuen Topake-
ta antolatu genuen Tuteran, Colectivo Helianto eta RUCekin (Red de 
Universidades Cultivadas) batera.

Topaketa horretako ondorio garrantzitsuenetako batzuk ondorengoak 
izan ziren:

—  Erkidego guztiek eskubide berdinak izateko beharra, estatu 
osorako koordinatuta.

—  Erkidegoetan irizpideak bateratu eta zabaltzea, estatu osoko 
eskolako ortuen sare bat eratzeko.

—  Ingurumena eta hezkuntzako erakunde publikoen arteko koor-
dinazioa estutzeko beharra.

—  Ezinbestekoa da ikastetxe bakoitzeko ortu-koordinatzailearen 
figura onartzea, lan horretarako irakastordu “liberatuak” eslei-
tuz, baita lehiaketarako puntuak irabaziz ere.

—  Unibertsitate eta ikastetxeetako irakasleen heziketa-progra-
metan ortuko lana sartzea.

—  Eskolako agroekologiaren inguruko eztabaida eta definizioa 
zabaltzea.

—  Adostutako hezkuntza-legea, legealdiz legealdi aldatzen joan-
go ez dena.

—  Ortua gure ikastetxeen hiri-diseinu eta -plangintzan sartzea.

—  Irakasleen etengabeko prestakuntzarako planak (hala alderdi 
teknikoei buruz nola pedagogikoei buruz).

—  Proiektuen eta baliabideen zabalkunde handiagoa.

—  Gizarte-lana, belaunaldi arteko auzolana eta beste gizarte-era-
gile batzuena inplikatu eta balioztatzearen beharra.
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—  Ortuko espazioaren aitortza, hezkuntza arauturako ezinbes-
teko ikasgelatzat hartuz, informatika-gela eta beste batzuk 
bezainbeste.

—  Araudiak lasaitzeko beharra, ortuko produktuak ikastetxeko 
jantokietara heldu daitezen.

Ortuen giza ahalmena da haien tresna onena.

Eskolako ortu batek ez du mundua aldatzen,  
mundua aldatuko duten pertsonak aldatzen ditu.
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INgurugELA: 
INgurumEN HEZKuNTZA 
ESKOLA BArATZETATIK
Edurne Huesa Otegi 
Ingurumen hezkuntzako aholkularia
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Zer da Ingurugela?

Ingurugela Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza eta Ingurumen Sailek Ingu-
rumen Hezkuntzarako sortutako aholkularitza zerbitzua da. Duela 28 
urte sortu zenetik, argi izan zuten eskola baratzeak bultzatu behar zi-
rela, ingurumen hezkuntzarako baliabide bezala. Batez ere, dagoeneko 
irakasleak eskoletan baratzeak sortzen ari zirelako, ikasleak lurrari lo-
tzeko, elikadura prozesuak ulertzeko eta nekazaritza eta baserri mun-
dura hurbiltzeko.

Ingurugelaren hasierako lanetako bat, material didaktikoak sortzea izan 
zen eta horien arteko bat, eskola baratzeari buruzkoa izan zen. Garai 
hartan materiala paperean zen baina Interneten digitalean ere aurki 
daiteke. Duela hiru urtera arte egiten zen Ihitza aldizkariaren 40. alea 
ere eskola baratzeari buruzkoa izan zen.

Eskola baratzearen bilakaera Euskal Autonomia Erkidegoan

Kontuan hartu behar da Euskal Autonomia Erkidegoan jende gehiena 
herri eta hirietan bizi dela, ingurune urbanoetan. Horrek esan nahi du 
askotan eskolek ez dutela eremu berderik. Horregatik eskola baratzeak 
sortzeko beste aukera batzuk aztertu behar dira, terrazetan lorontziak, 
baratze txikiak edo hirietako baratze urbanoak erabiltzea, nahiz eta 
azken hauek beren desabantailak dituzten. Landa eremuan dauden 
eskola txikiek aukera gehiago dute baratzea sortzeko baina hala ere 
gehienetan aurkitu daiteke moduren bat baratzea sortzeko.

Urte hauetan zehar gorabeherak egon dira baratzen inguruko intere-
sean baina azken urteetan gorakada bat eman da eta inbentario bat 
egiteko beharra zegoela sumatu zen Ingurugelan. Estatu mailan ere 
aurten mapeoa egin da. Datuak biltzea ez da erraza izan, baina LH eta 
DBHko ikastetxeetatik ia erdiak baratzea dutela esan daiteke, kopuru 
hau benetan txalotzekoa izanik. Aldi berean, Eskola Agenda 21 pro-
grama garatzen ari diren ikastetxeetatik, %67k baratza dute eta he-
mendik ondoriozta daiteke programa honek laguntzen edo bultzatzen 
duela baratzea sortzen. EA21 programak, eskolak eta hiriak jasangarri-
tasunerantz pausoak ematera bultzatu nahi ditu eta horretarako urrats 
garrantzitsua da natura eta nekazal mundua ikastetxera gerturatzea. 
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Eskola baratzen erabilera areagotuz joan da eta badituzte hainbat sen-
dotasun:

 —  Hauen erabilera konplexua da. Ez da bakarrik baratzezaintza, 
baizik eta areago joaten dira beste gaiak ere landuz: elikadura, 
hondakinak, biodibertsitatea...

 —  Askotan ikasleek baratzearen diseinuan parte hartzen dute 

 —  Kasu askotan familiek ere parte hartzen dute

 —  Bigarren hezkuntzara ere zabaltzen ari da, hau lehenengo sek-
toreari begira eta erreleboari dagokionez pozteko berria izanik.

Zailtasunak:

 —  Irakaslearen borondatearen baitan dago askotan, irakasle ho-
rren aldaketak ekar ditzakeen zailtasunekin. Hau ekiditeko 
oso garrantzitsua da zuzendaritzaren papera, baratzea eskola-
ren baliabide baliotsu eta beharrezkoa dela bultzatzeko.

 —  Ordutegian nola kokatu.

 —  Currikulumean nola txertatu.
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Laguntzak eta baliabideak

Eskola baratzeak gai desberdinak lantzeko balio du: hondakinak, klima 
aldaketa, elikadura, lurzorua, baserri kultura…

Ingurumen Sailak EA21en diru-laguntzaren bitartez eskola baratzeak 
laguntzen ditu. Bestetik, Hezkuntza Sailak, zientzia hezkuntza (gaur 
egun STEAM) eta ingurumen ikerketarako ere diru-laguntza eskaintzen 
du eta hau eskola baratzeak baliabide didaktiko bezala curriculumean 
txertatzeko bideratu daiteke. Deialdi honekin lotuta formakuntza es-
kaintzen du Ingurugelak, Eathinkekin elkarlanean. Ikastetxeetan ere 
prestakuntza eskaintzen da, curriculumari lotuta. 

Baliabideei dagokionez, interneteko eskola baratzeko atarian materia-
lak eta esperientziak biltzen ditu Ingurugelak.
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EATHINK. 
BErTOKOA jAN, BuruA muNDuAN
Iker Huegun Ibarbia 
EAThink proiektuko arduraduna
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Zer da EAThink?

2015-2017 urteen artean Europa mailako proiektua izan bazen ere, 
Euskal Fondoaren EAThink proiektua Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentziaren baitako (H)ABIAN 2030 –Gizarte Eraldaketarako 
Hezkuntzaren Euskal Estrategiaren ildoan kokatzen den proiektua da. 
2018 urtean zehar, 120 euskal ikastetxe baino gehiagoren parte-har-
tzea sustatu zuen, 4.700 ikasle eta 400 irakaslerekin lan eginez, 74 
udalerritan. 

“EAThink: bertokoa jan, mundua buruan” Hezkuntza Formaleko irakas-
le eta ikasleen artean giza garapen global jasangarriaren arloan ikaske-
ta-tresnak, jarrera kritikoa eta konpromiso aktiboa sustatu nahi dituen 
proiektua da, bereziki, gaur egungo elikadura ereduak sortzen dituen 
interdependentziei, janaria ekoizteko sistema jasangarriei eta eskola-
baratzeei arreta jarriz, betiere, hezkuntza curriculumarekin bat eginez.
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Zer egiten dugu?

Ikasle zein irakasleekin egiten dugu lan. Irakasleentzat hainbat forma-
kuntza saio antolatzen dugu. Horietako bat EHUko udako ikastaroetan 
jardunaldi bat antolatu genuen. Horretaz gain baratzearen eta horien 
erabilera didaktikoaren inguruko online ikastaro bat ere martxan dugu 
Ingurugelarekin batera, Jakoba Errekondok zuzendua eta baita forma-
kuntza praktikoak ere, baratzea bat nondik hasi eta nola kudeatu ira-
kasteko. Horretaz gain, irakasle taldeekin atzerrira beste esperientzia 
batzuk ezagutzeko bidaiak antolatzen ditugu.

Formakuntza saio hauetaz gain, irakasleentzat hainbat erreminta argi-
taratu dugu. Horien artean, elikadura eta eskola baratzearen inguruko 
unitate didaktiko eta tailerrak biltzen dituzten liburuxkak eta baita es-
kola baratzeko agenda, kasu honetan ere Jakoba Errekondorekin batera. 

Ikasleentzako bestelako aktibitateak ere sortu ditugu. Hausnarketa, 
ikerketa eta ekimena bultzatzen dituzten lantegiez gain, kontsumo ja-
sangarria lantzeko erakusketa ibiltaria ere diseinatu dugu. Hauen osa-
garri bezala lehiaketak ere antolatu izan ditugu, eskolen arteko “elika-
dura burujabetzaren ahotsak” izeneko kantu lehiaketa adibidez.
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Hau guztia osatzeko, diru laguntzak ere eskaintzen dituzte baratzearen 
inguruko materiala erosi edota elikadura burujabetza sustatzeko irteera 
edo hitzaldiak antolatzeko.

Non aurki dezakegu informazio eta materiala?

EAThink proiektuaren inguruko informazio gehigarria edo eskaera ze-
hatzak egin nahi badituzu eathink2015@euskalfondoa.org helbidera 
idatzi edota kontsultatu proiektuaren webgunea: http://www.euskalfon-
doa.org/eu/eathink/ 

http://www.euskalfondoa.org/eu/eathink/
http://www.euskalfondoa.org/eu/eathink/
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NEKAZAL KuLTurA ESKOLETArA
Landa-mundua eta baserritar-kultura ikasgeletara hurbiltzeko proiektua

Marc Badal 
Nekazal Kultura Eskoletara proiektuaren dinamizatzailea
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Zer da Nekazal Kultura Eskoletara?

Urteetan landa-munduari bizkarra eman dion gizarte honetan, gero eta 
gehiago dira baserritar-kultura hiritarrei ekartzeko ekimenak. Ikaste-
txeak izan beharko lirateke gai horiek proposatzen diren tokiak. Izan 
ere, ikastetxe askok gai horiek lantzen ari dira dagoeneko askotariko 
proiektuen bitartez, adibidez, eskolako ortua, Eskolako Agenda 21, 
ikastetxeetako jantoki ekologikoak...

2015. urtean, Nekazal Kultura Eskoletara ekimenaren ernamuina jarri 
zen, Gipuzkoako hezkuntzarekin eta landa-ingurunearekin lotura duten 
hiru eragile elkartzearen fruitu: Landaola (Gipuzkoako Landa Garape-
neko Agentzien Federazioa), Ingurugela (Irakasleei eta Ikastetxeei La-
guntzeko Ekipamendu Publikoen Sarea, ingurumen-hezkuntza planak 
eta programak koordinatzen dituena) eta Cristina Enea Fundazioa (ja-
sangarritasun eta ingurumen-gaien alde ohartzeko eta sentsibilizatzeko 
erakundea).

Ekimen honen helburu nagusia da nekazaritzako elikagaien eta lurral-
de gaien inguruan gogoeta kolektiboko eta proiektu txikien prozesuak 
sustatzeko elkarrekin lan egitea, betiere ikastetxearen eta, hedaduraz, 
udalaren eremuan. Alde horretatik, proiektua topagune bat da inguru-
ne horretako ikastetxe eta eragileen arteko talde-lana sustatzeko, ho-
rretarako sortuz nekazaritzako produkzioaren garrantzia eta gizarte bi-
dezko eta jasangarriago baterako ezin bestekoa den elikadura-sistema 
kontuan hartu eta nabarmentzen duen sare bat.
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Zer egiten dugu?

Haziei, tokiko barietateei eta laboreko biodibertsitateari lotutako bi 
ekintza martxan jarriz hasi zen proiektua, eta horiei hirugarren ekintza 
bat gehitu zitzaien, udalerriko nekazaritzako elikagaien egoera, aukera 
eta ohituren bilakaeraren diagnostiko bat egitera bideratuago: 

—  Hazi ezkutuen bila: ikastetxe inguruko baserriei eta bertan 
landatzen diren tokiko barietateei buruzko informazioa esku-
ratzeko ikertzaile bihurtzen dira ikasleak. 

—  Hazien aterpea: tokiko barietate horiek eskoletako ortuetan 
landatu ahal izateko, haziak gorde eta elkartrukatzeko sare bat 
sortuko da, eta haziak erauzteko teknikak ikasten dira.

—  Nekazaritzako elikagaien mapa: une honetan, gure herrietako 
elikadura-sistemaren egoera islatzen duen mapa bat eta duela 
mende erdi inguru (1960ko urteetan) existitzen zen egoera 
erakusten duen beste bat ontzea, gogoeta bat bultzatzeko, ez 
bakarrik iraganean izan diren aldaketen gainean, baizik eta 
egungo egoeran eta berehalako etorkizunean egon daitezkeen 
joeren gainean ere.
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Ekintza horiek proiektuan parte hartzen duten ikastetxeetako irakas-
leentzako trebakuntza-saioekin eta eskolako agroekologiari buruzko 
jardunaldi batzuk eginez osatzen dira, hezkuntza agroekologikoan era 
batera edo bestera parte hartzen duten pertsonen arteko topagune 
bat eskaini ahal izateko. Horietan, zailtasunez eztabaidatu eta aztertu 
egiten dira eta, aldi berean, praktika arrakastatsuak partekatzen dira, 
haien bitartez arlo bakoitzeko hezkuntza agroekologikoko ekintzak sen-
dotzeko.

Aldiz, urte hauetan metatutako esperientziaren ondorioz, Nekazal Kul-
tura Eskoletara ekimeneko talde eragileak premia ikusi du Gipuzko-
ako nekazaritzako elikagaien hezkuntzaren inguruan zentzu zabalago 
batean gogoeta sakon bati ekiteko, eskola-arloaz haratago, Nekazal 
Kultura Eskoletara sentsibilizazio- eta trebakuntza-esparru estrategiko 
zabalago batean kokatuz. Horregatik eta udalek eta garapen-agen tziek 
erakutsitako interesagatik, proiektuak dimentsio berri bat hartzen 
du. Bertan, eskolako ekintzekin jarraitu ez ezik, udalerri bakoitzeko 
ezaugarri eta helburuei egokitutako proiektuak diseinatzen dira, uda-
lak zein ekoizleak eta eskolako kideak lankidetzan aritzen diren dina-
mikak sortuz.

Materiala eta informazioa: 

· http://www.cristinaenea.eus/eu/proyectos/nekazal-kultura-eskoletara 
· nekazalkultura@gmail.com

http://www.cristinaenea.eus/eu/proyectos/nekazal-kultura-eskoletara
mailto:nekazalkultura%40gmail.com?subject=
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ELIKADurA BurujABETZA 
CurrICuLumEAN TXErTATZEKO 
ZAILTASuNAK ETA INDArguNEAK
Imaz Bertsolaria Ikastetxea
Altzo
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Altzoko Imaz Bertsolaria eskola landa eremuan dagoen eskola txiki bat 
da, 2-12 urte bitarteko 47 ikaslez eta 7 irakaslez osatua. Konstrukti-
bismoan oinarritutako lan proiektuak burutzen ditugu urtero. 

Azken bi ikasturteetan gure proiektuak, “Ama Lurra” eta “Zer jan, hura 
izan” baratzearekin eta naturarekin lotuak izan dira. Elikadura buruja-
betza curriculumean txertatzeko izandako zailtasunak eta indarguneak 
azal tzeko eskatu zitzaigunean, buelta batzuk eman ondoren, zailtasu-
nak izan bazirela, baina gainditu ahala, indar-gune bihurtzen direla 
ikusi genuen.

Zailtasunak indargune bihurtzen:

Hauek izan dira, bidean topatutako zailtasunak, gaur egun gure indar-
gune bihurtu direnak:

METODOLOGIA: metodologian aldaketa sakonak egiteak, zailtasunak 
dakartza hasiera batean. Testu liburuak alde batera utzi eta ikasleekin 
batera sortzen joateak beldurra, ziurtasun falta, kezka… sortzen du. 
Hauei aurre egiteak, irakasle eta komunitatearen inplikazioa eskatzen 
du, hau da, proiektua elkarrekin eraikitzea eta gurasoen babesa senti-
tzea (beren begirada aldaketa). 
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FORMAZIOA: Baratzearen inguruan urte guztiko lanketa egingo genue-
la erabaki genuenean, ingurugelarekin, Agenda 21ekin, Nekazal Kul-
tura Eskoletararekin, Jakoba Errekondorekin, Eathinkekin,… harrema-
netan jarri ginen. Baratzearen erabilera didaktikoa nola egin, hazien 
lantegia nola bideratu…beren laguntzaz martxan jarri ginen.

KLAUSTRO GUZTIAREN INPLIKAZIOA: Ezinbestekoa da klaustro 
osoaren inplikazioa. Horrelako lan batean hasteko. Irakasleriaren ar-
tean koordinazioa eta prestaketa lanak egiteko dozentziarik gabeko or-
duak izatea oso garrantzitsua da.

CURRICULUMEKO EDUKIEN PISUA: Eman beharreko eduki guztiak 
emango ditugun edo ez izan ohi da irakasle guztion kezka. Baratzearen 
inguruan konpetentzia guztiak landu daitezkeela garbi dago.  

BALIABIDEAK: Garbi dago, baratzea bat izatea beharrezkoa dela ho-
rrelako lan bat egiteko. Horretarako, baliabide ekonomiko eta pertsonal 
ezberdinak behar dira. Gure kasuan, baratzea jartzeko Udalaren lagun-
tza handia izan genuen. Udalak eskola ondoko lur saila eskaini zigun 
eta 3 bankal jarri genituen.

DIRULAGUNTZAK: bi ikasturte hauetan gure proiektuak aurrera era-
mateko hainbat diru laguntza jaso ditugu:

—  Hezkuntza Sailaren eskutik Bikaintasunerantz eta Zientzia 
Proiektuak eta aurten STEAM aurkeztu ditugu (negutegia, 
ureztatze sistema, oilategia, aroztegia).

—  EATHINKek eskaintzen dituenak ere aprobetxatu ditugu. 

IKAS KOMUNITATEAREN INPLIKAZIOA: proiektu hauek aurrera era-
mateko, ezinbestekoa da udalaren inplikazioa (azpiegituren antolake-
tan), gurasoena (udara eta oporretako zaintzaz arduratuz), herritar eta 
aiton-amonena (belaunaldien arteko transmisioa, jakitunak…). 

IRTEERAK: eskolatik atera eta naturarekin harremana duten ekintzak 
prestatu, bai herrian baita herritik kanpo ere (Ekogunea, Delikatuz, Ha-
ristizabal, Aikur, Lurraska…).
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Erabili ditugun baliabideak:

—  Baratzea bera, txoko desberdinak sortuz: bankalak, loreen txo-
koa, hazien lantegia, konposta, fruta-arbolak, oilategia...

—  Irteerak: eskolan lantzen duguna modu praktikoan ikusteko 
irteerak, landu nahi ditugun konpetentzien araberakoak.

—  Familiko eta herriko beste belaunaldiekin harremana: hainbat 
ekintzak beste belaunaldiekin jarri ditu harremanetan ikasleek, 
hala nola, sagar bilketa eta sagardoa egitea, tomate haziak ate-
ratzen, taloak egiten, aitona-amonekin elkarrizketak...

—  Baratzetik platerera
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Landutako gaitasun, balore eta edukiak

Belaunaldi desberdinen arteko transmisioa lantzeko ere oso baliagarria 
izan zaigu baratzea. Urtero ekartzen ditugu aitona-amonak ikastetxe-
ra beren esperientzia partekatzera. Kasu honetan sagastia eta tolare 
handi bat duen aitona ekarri genuen, baita baserrira joan ere sagarrak 
biltzera. Errezeta desberdinak ere egin zituzten eta gero produktuak 
saldu ateratako dirua ekimen solidarioetara bideratuz. 

Haziekin lanketak ere aukera asko ematen ditu. Nekazal Kultura Esko-
letara proiektuaren bitartez baserrietara bisitak egin dituzte lehenago 
aipaturiko belaunaldien arteko harremana sustatuz. Horrela hazi inte-
resgarriak lortu dituzte eta txikienekin ere landu ahal izan dute, baba-
rrunak edo artoa aletuz adibidez haur hezkuntzan motrizitatea lantzeko.
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Baratzean ateratako barazkiei ere bide desberdinetatik ematen diegu 
irteera honen antolakuntzan denok parte hartzen dutelarik. Barazkiak 
jasotzeko daudenean, mezu elektroniko bat bidaltzen zaie gurasoei 
ikastetxean bertan azoka egongo dela jakinarazteko eta lehentxeago 
etortzen dira haurren bila erosketak egiteko. Beste batzuk prezioen ze-
rrenda idazteaz arduratzen dira, beste batzuk mahaia prestatzen, bes-
te batzuk  salmentaz… Lortzen den diruarekin oiloentzako pentsua 
erosten dute jasangarriagoa eginez. Abenduan herri azokan ere postua 
jarri izan dugu eta han jasotako dirua ekintza solidarioetara bidera-
tzen dugu, iaz Siriara eta aurten Saharako proiektuetara. Kasu honetan 
kanpoko jendeari saltzen diotenez, batzuetan erdaraz moldatu behar 
dira, hizkuntza ere lantzen dutelarik. Sukaldaritza lantegiak ere antola-
tu ditugu. Horretaz gain, ekintza hauek gaitasun desberdinak lantzeko 
oso baliagarriak dira: salerosketetan matematikak eta pertsonen arteko 
harremanak lantzen dituzte, sukaldaritza lantegitan adibidez testua 
errezetak idazterakoan. Horrelako ekintzek ere kanpora begira ere ikus-
garritasuna ematen dute eta elkarrizketak egin izan dizkiete komunika-
bideetatik ahozko komunikazioa landuz.
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Artea ere txertatzen dute, haur hezkuntzakoekin baratzeen maketak 
eginez, material birziklatuarekin paisajismoa landu eta txoko desberdi-
nak sortuz, barazkiekin artelanak eginez…

Ondorioak

Laburbilduz, aipatutako puntu hauek guztiak hasieran zailtasun beza-
la bizi daitezkeen arren, denborarekin eskolaren beharrezko indargune 
bihurtu dira. Ikasleen konpetentziak garatzeko eta proiektuak aurrera 
eramateko beharrezko baliabideak direlarik. Bestalde, ikasturte hone-
tan proiektu ezberdin baten murgilduta egon arren (Handia) baratzea 
eta oilategiaren lanketa bermatuta daukagu gure curriculumean txer-
tatuta baitago.

Horrelako proiektuekin, AMA LURRA ETA ZER JAN HURA IZAN proiek-
tuekin gure kasuan, konpetentzia guztiak lantzeaz gain ikasleak zeharo 
motibatuak izan ditugu eta etxean jarraipena eman diote eskolan ha-
sitako bideari.

Aipatutako bi proiektu hauen inguruko informazioa interneten aurki 
daiteke:

· http://imazbertsolarieskola.blogspot.com.es

· https://www.youtube.com/watch?v=d7Uv1bG4dfs

http://imazbertsolarieskola.blogspot.com.es
https://www.youtube.com/watch?v=d7Uv1bG4dfs
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Leitzaran Institutua 
Andoain
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Andoaingo Leitzaran BHI Institutuak DBHko ikasleekin garatu du Or-
tutik platerera proiektua eta hori da bere ezaugarririk bitxiena. DBHn 
beste ziklo batzuetan baino zailagoa izaten da klaseen erritmoa puskatu 
eta egunerokotasunetik ateratzea. Batetik, ordutegien konplexutasuna 
eta zurruntasuna hartu behar da kontuan, eta bestetik, nola ez, nera-
bezaroa bizi duten ikasleen profila eta  berezkoak dituzten ezaugarriak. 

Baina horrek ez du zertan erabakigarria izan behar. Leitzarango irakasle 
taldeak argi izan du beti baratzea eta sukaldean burututako proiektua 
ikasleak hezteko modu eta bide bat izan dela, Ikaslea bere osotasu-
nean hazi eta aldatuko duen prozesu bat.

Hiru talde, hiru aukera

Proiektua zerotik hasi zuten Andoainen eta hasiera gehienak bezala ez 
zen erraza izan. Prozesua luzea izan da eta denetarik aurkitu dute bi-
dean. Abantailak eta zailtasunak aurkitu dituzte, baita aukera bilakatu 
dituzten arazo egoerak ere. 

Honi guztiari aurre egiteko gakoa, proiektua estatikoa izan ordez zer-
bait malgua eta aldakorra izatean datza. Horregatik hiru modu des-
berdin baliatu dituzte  Ortutik platerera proiektua aurrera eramateko: 
Dibertsifikazio talde batekin, DBH osoko ikasleekin eta DBHko 3. mai-
lako ikasleekin.

1. dIBErTSIfIKAZIO taldea:

—  Talde honetan ikasketak bide arruntetik jarraitu ezin dituzte ikasle 
taldea elkartzen da. Hauen zailtasuna ez da zertan intelektuala izan 
behar baizik eta etxeko edo bizitzako gertakariek eskola porrotera 
eraman dituzten ikasleak ere aurkitzen dira: kanpotik etorritakoak, 
familia desegituratutako gazteak, tratu txarrak jasotakoak,... 

—  Esperientzia honetan, bai proiektuak eta baita taldearen izaera dela 
eta abantaila eta zailtasun ugari aurkitu zituzten.
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—  Baratzea eta sukaldaritzaren inguruan sorturiko proiektuaren aban-
taila garrantzitsu bat multidisziplinartasuna da. Hau da, ia ikasgai 
guztiak landu ahal izan dituzte proiektuaren bitartez. Bi irakasleren 
artean eraman zuten proiektua baina zuzendaritzaren babes osoa 
zuten eta materiak eta edukiak beharraren arabera moldatu ahal 
izan dituzte baratzea tresna bezala erabiltzeko. Baratzezaintzarako 
astean bi ordu besterik gorde bazituzten ere, gainerako ikasgaiek ere 
bertara eramaten zituzten adibide praktikoak lantzeko: matematike-
tan azalerak kalkulatzeko, euskaran barazkien izenak ezagutzeko... 
Gainera, proiektuari hanka desberdinak atera eta beste proiektu ba-
tzuekin lotzeko aukera ere ematen du.

—  Ikasle mota hauekin lan egitea ez da erraza izaten. Beraiekin harre-
mana eta baita beren artekoa ere zaila izaten da. Baratzean lan egi-
teak ere abantaila handiak ekarri zituen zentzu honetan. Lehenengo 
arazoa zen elkarlanean ibiltzeko zailtasuna eta lan handia egin behar 
izan zuten talde kohesioa egiteko eta baratzeko lanak horretan asko 
laguntzen du. Beraiekin gelako egituratik kanpo denbora pasatzeak 
ere beren indar eta ahulguneak ezagutzeko aukera ematen baitu.

—  Zailtasunen aldetik, ikasleen tipologiak berak hainbat zailtasun 
planteatzen ditu. Hasiera batean, ekimen eta baliabide gutxiko per-
tsonekin egin zuten topo. Autoestimua baxua zuten eta aldi berean 
irakasleenganako konfiantza eskasa. Gainera, beste gela batzuekin 
ez bezala, bi irakasleren artean ikasgai guztiak ematen zituztenez 
denbora asko pasatzen zuen talde berdinak elkarrekin. Denborarekin, 
autonomiaren garapena eta ikasleen ahalduntzea lortzen joan dira.

—  Zailtasun hauei guztiei aurre egiteko, ezinbestekoa izan da talde 
lana. Alde batetik lehen aipaturiko zuzendaritzaren babes eta la-
guntza eta beste batetik goi-mailako Gizarte Integrazioko ikasleak: 
hasieran dena antolatzea zaila izan zen, baina gero laguntza handia 
izan baitzen.
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2. dBH osoko ikasleak:

—  Aurreko esperientzia ikusirik, DBH osoko ikasleekin proiektu hau 
landuz komunitatea sortzeko aukera hau baliatu nahi izan zuten, 
adin eta gela desberdinetako ikasleak elkarrekin baratzean lanean 
jarriz. Asteko arratsalde jakin batean, gela eta maila bakoitzeko bi 
ikasle ateratzen zituzten eta bikoteka elkarlanean aritzen ziren. Hau 
bulling-a ekiditeko tresna bat ere izan daiteke. 

—  Honek hasiera batean zailtasunak ekar ditzakeela pentsa daiteke, 
baratzera doazen ikasleek klaseak “galtzen” dituztelako. Baina hau 
ere beste gaitasun batzuk lantzeko baliagarria izan zen, izan ere, 
ikaskideen arteko komunikazioa indartu eta ardurak bete behar zi-
tuzten besteek lanak jarraitu ahal izateko. Horretarako, baratzera 
joan aurretik liburutegian bildu eta hainbat dinamikaren bitartez in-
formazio transmisioa egin eta elkarren arteko aurkezpenak ere egiten 
ziren talde giroa sortzeko.

—  Esperientzia honetako zailtasun handi bat eguraldia izan da. Dibertsi-
fikazio taldearekin ez bezala, honekin ezin zen egunez aldatu buru-
hauste handiak sortzen baitzituen eta horregatik beti bigarren aukera 
bat prest eduki behar zuten: material birziklatuekin eskulanak adi-
bidez. Gainera ikasturte hartan zorte txarra izan zuten eta astelehen 
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askotan egin zuen eguraldi txarra, aukera hau liburutegia berritzeko 
ere aprobetxatu zutelarik.

3. 3. dBH osoa:

—  Zailtasunak zailtasun, aurrera egin zuten DBHko ikasleekin baina 
bigarren esperientziaren ondorioetako bat izan zen, jende gehiegi 
zela hori aurrera eraman ahal izateko, eta transmisioa ez zela behar 
bezala ematen ari, hau da, ikasleek ez zuten baratzearen prozesua 
osotasunean ikusten. Horregatik, maila bakar batekin lantzea era-
baki zuten.

—  Metodologiari dagokionez, astean ordu bat erabiltzen dute baratze-
rako, biologia-geologia eta fisika-kimika ikasgaietako orduak txan-
dakatuz. Oinarri bezala Bloc-tak plataforma erabiltzen dute. Bertan 
hainbat jarduera planteatzen dira baratzean burutzeko eta ikasleak 
berak dira hori kudeatzen dutenak, autonomia eta ardura landuz. Ba-
ratzea lurzati desberdinetan banatu dute, 4-5 ikasleko talde bakoi-
tzari bat egokitu zaiolarik eta talde bakoitzak hasieratik bere baratze 
osoa sortzen du.
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Buruturiko ekintzak

Zailtasunei aurre egiteko eta ahalik eta konpetentzia gehien landu ahal 
izateko, komenigarria da baratzea bera lantzeaz gain bestelako ekimen 
batzuk ere bultzatzea. Honek ikasle kopurua handia denean edo egu-
raldi txarra dagoenean bestelako aukerak izateko asko laguntzen du.

Leitzaran BHIn landuriko ekimen batzuk aurkezten ditugu jarraian 
ideiak partekatzeko:

—  Baratzearen inguruan: hazitegia eta negutegiak eraiki eta in-
guruko zuhaitz eta zuhaixkak kimatu, ur biltegi eta ureztatze 
sistema diseinatu eguzki energia erabiliz, eskailerak eraiki, 
konposta.

—  Eskulanak: kimatutako adarren egur zatiekin baratzearen ize-
na egin, paletekin loreontzientzako apalategiak egin, banbu 
enborrekin kandelak, egur soberakinekin itsulapikoak, herriko 
maketa.

—  Sukaldea: Leitzaran BHIn sukaldea muntatu dugu eta ondo-
ren bertan kozinatu errezeta berriak ikasi eta barazki mota 
desberdinak jaten ikasteko. Horretaz gain, marmeladak egin 
eta saldu ere egin ditugu.
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Curriculumarekin erlazionaturiko konpetentziak landu eta ebaluatzeko 
aukera

Proiektu honen bitartez Ikasleak ebaluatzeko orduan, oso garrantzitsua 
da garbi edukitzea zein harreman duten baratzean lantzen diren eduki 
eta konpetentziek arlo curricularrarekin. Jarraian ikus dezakezue zein 
konpetentzia eta nola landu dugun Ortutik platerera proiektuarekin:

1. HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA 

Baratzearekin eta elikadurarekin zerikusia duen hiztegia euskaraz, gaz-
telaniaz zein ingelesez landu da: lur motak, materialak, tresnak, lan-
dareen izenak…

Gaiari lotutako testu-tipologia aztertu da. Batez ere, ahozko zein ida-
tzizko azalpen eta deskribapen testuak.

2. MATEMATIKARAKO KONPETENTZIA

Eragiketa matematikoak egin, taula eta grafikoak interpretatu, eskalak 
eta unitateak landu eta trigonometriako oinarrizko ezagutzak ikasi di-
tuzte.

3. ZIENTZIARAKO KONPETENTZIA

Gure ingurumenak izaki bizidunekin duen elkarrekintza landu da. Bai-
ta gizakiak ingurumenean sortu duen eragina ere. Hala nola, gizakiaren 
parte-hartzeak zein eragin izan duen lurrean, uretan, atmosferan, kli-
man…

4.  TEKNOLOGIA KONPETENTZIA. INFORMAZIOAREN TRATAMENDUA  
ETA KONPETENTZIA DIGITALA

Informazioa bilatu, prozesatu, banatu eta zabaltzeko bitarteko digitalak 
erabili dira.
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5. GIZARTERAKO ETA HERRITARTASUNERAKO KONPETENTZIA

Gizartearen zati garenez, eskubide zein betebeharrak ditugula ulertzea.

Guk ingurumenean sortzen dugun eraginaz ohartzea eta kontsumo ar-
duratsuak eta garapen jasangarriak duten garrantzia barneratzea.

6. KULTURA ETA ARTERAKO KONPETENTZIA

Herri baten garapenean bizi- eta janari-ohiturek duten eraginaz jabe-
tzea eta garapen horrek zein eragin duen, besteak beste, herri horren 
ohitura, kultura, paisaia eta bertako eta kanpoko espezieetan.

7. KONPETENTZIA MOTORRA

Baratzarekin eta sukaldearekin zerikusi duten lanak egiterakoan auto-
nomia motorra erabiltzea. Gorputza era espontaneoan erabiltzea.

8. IKASTEN ETA PENTSATZEN IKASTEKO KONPETENTZIA

Ikasten ikastea, egiten ikastea denez, ikasleek sukaldean eta bara tzean 
ideiak ekintza bihurtu dituzte. Pauso hori emateko, ezinbestekoa da 
ekintza horiek antolatu eta kudeatzea.

9. ELKARBIZITZARAKO KONPETENTZIA

Ikasleek bakarka zein taldean lan egiten ikastea. Negoziatzea, argudio-
ak erabiliz beraien ideiak babesten, erantzukizunak hartzen eta ondo-
rioak onartzen ikastea. Baita ondo egindako lanaren fruitua jasotzen 
ikastea ere.

10. EKIMENERAKO ETA EKITEKO ESPIRITURAKO KONPETENTZIA

Ikasleek bakarka zein taldean lan egiten ikastea. Ideiak proposatzea, 
ideia bideragarriak proposatzea, plangintza egin eta aurrera eramatea, 
kalitate-mailaren jarraipena eta kontrola egitea eta besteei egindako 
lana komunikatzea.
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11. IZATEN IKASTEKO KONPETENTZIA

Nork bere buruarengan konfiantza eta segurtasuna izatea. Bere mugak 
eta ahalmenak onartzea. Esperientzia zailak eta etsigarriak jasateko 
lasaitasuna eta pertseberantzia izatea.

Beste ikaskideen aurrean, ahotsaren, tonuaren eta erritmoaren poten-
tzia autoerregulatzea.

Hartutako erabakien aplikazio, jarraipen eta doikuntza egiteko gai 
izatea.

12.  HITZEZ, HITZIK GABE ETA MODU DIGITALEAN KOMUNIKATZEKO  
KONPETENTZIA

Informazioa iturri ezberdinetatik bilatzen jakitea: liburutegia, internet… 
Eskuratutako informazioaren artean hautatzen jakitea. Komunikatzeko 
lan tresnak erabiltzen jakitea: mezu elektronikoak, drive, blogak. Hitzik 
gabeko kodeak erabiltzen jakitea: keinuak, irudiak.…
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Cristina Eneako Ingurumen Baliabideen Etxean egindako jardunaldiko 
bigarren zatian, talde-lan bat egin zen, ponentzietan azaldutakoari bu-
ruzko gogoeta egiteko eta bertaratu ziren pertsonen ekarpenak biltzeko.

Ondoren, talde bakoitzean bildutako ideia nagusiak aurkeztuko ditugu.

1. taldea: Nor gara?

Aurreko jardunaldian ez bezala, jardunaldi honetara bertaratutako per-
tsona gehienek zuzeneko harremana dute ikastetxeekin, dela ikasleen 
guraso-elkarteetan parte hartzeagatik, dela hezkuntza formalean zein 
ez-formalean hezitzaile gisa lan egiteagatik.

Oro har, ikastetxeotan eskolako agroekologiaren gaia lantzen duten 
pertsonek oso balorazio ona egiten dute. Oso pozik agertzen dira egin-
dako lanarekin eta hartatik sortutako sinergiekin, baina bide luzea ge-
ratzen da artean egiteko, batez ere horretan lan egiten duten pertsonen 
artean eta administrazioarekin aliantzak lotzeko. 

2.  taldea: Eskolako Agroekologia: zer da, arloak, gaitasuna eta edukiak 
eta mugapenak

Eskolako agroekologiaren helburu nagusietan, talde honetan propo-
satzen da hezkuntzaren bitartez elikagaien produkzioaren inguruan 
ikasleek duten ezagutza, kontzientziazioa eta parte-hartze aktiboa 
sustatzea, betiere ingurumenaren eta gizarte-ekonomiaren arloa kon-
tuan hartuz. Adierazi da ikuspegi horretan sartu beharko liratekeela ez 
bakarrik ortuak eta nekazaritza, baizik eta abeltzaintza, arrantza eta 
basoak ere. Gainera, hezkuntza agroekologikoak eskuratutako produk-
tuak kontsumituz edo erabiliz jarraitzen du.

Hori guztia sustatzeko, ezinbestekoa da familiek eta komunitateak par-
te hartzea, baita erakunde publikoek ere, eta harreman horiek noranzko 
bikoak izatea.

Eskema horren bitartez eta ponentzietan ikusi bezala, funtsean edozein 
gaitasun edo eduki landu daiteke eskolako agroekologiaren bitartez. 
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Gaitasun orokorrenak (zeharkakoenak) errazagoak izan daitezke lan-
tzeko, baina irudimenaz eta inplikazioz, itxura batean zuzeneko lotura 
ez dutenak ere landu daitezke.

Proiektu arrakastatsu asko martxan diren arren, mugak ere asko dira. 
Ager daitezkeen lehendabizikoak proiektuaren ardura bere gain hartu 
behar duten pertsonei dagozkie. Alde batetik, proiektua arriskupean 
dela sumatzen da haren ardura hartu duen pertsona ez dagoenean, eta 
beldur edo arrisku hori zati handi batean irakasleen prestakuntza-fal-
tari zor zaio.

Curriculuma oso zurruna eta estatikoa izatea, batez ere bigarren hez-
kuntzan, aipatzen den beste mugetako bat da. Ikasgai batzuk bete 
behar izatea eta, areago, selektibitatea moduko azterketa bat tartean 
denean, horrelako proiektuei garrantzirik edo denborarik ez emateko 
arrazoi bat izaten da.

Kasu askotan, espazioa bera muga bat da; izan ere, ikastetxeen disei-
nuek gero eta toki gutxiago dute eremu berdeetarako eta, aldiz, zimen-
du gehiago, eta burokraziak ere zaildu egiten du proiektuak martxan 
jartzea.

Muga horiek konpontzeko, esperientzia arrakastatsuak partekatzeko 
aukera proposatu da, eta oztopoak gainditzen joan ahal izateko konpro-
misoa duen komunitatea sortzea.
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3.  taldea: Eskolako ortuak eta hezkuntza-proiektu agroekologikoak. 
Eragileen eta aliantzen mapa

Proiektu hauetan parte hartzen edo parte hartu beharko luketen eragi-
leak aztertzean, komentatu zen eskola-ikasleak, eragile nagusiak iza-
teaz gain, plataforma bat ere badirela hezkuntza-proiektu agroekolo-
gikoa komunitateko gainerakoei ere irekitzeko. 

Ikastetxeetako proiektuak ikasgeletan edo jantokietan proposa daitez-
ke, eta bi kasuetan ere oso garrantzizkoa da baserritarren zuzeneko 
parte-hartzea. Ikasgeletan, baserritarrek parte hartzeko saioak antola 
daitezke, eta baserrietara bisitak ere egin daitezke. Jantokian, kontsu-
mitzen diren produktuak proiektuarekin bateragarriak izan beharko li-
rateke, eta baserritarrekin ere zuzeneko harreman eduki. Beraz, gune 
horretan, ikasleen guraso-elkarteak, sukaldariak, ikasleak, dietistak eta 
baserritarrak inplikatu beharko lirateke. Parte-hartze horrekin batera, 
garrantzitsutzat jotzen da, halaber, nekazaritza bizibide gisa balioestea.

Teknologia berriek ere bide horretan lagun dezakete, haiek eskolako 
kideen eta, bereziki, herritarren eskueran jarriz. Hirikilabs aipatzen da 
taldeen artean, proiektuak eta aplikazioak uztartzen baitituzte.

Koordinatzaile batek mota honetako proiektuen funtzionamendua 
erraztuko luke, hezitzaile- eta dinamizatzaile-rola betez, baina ardura 
osoa bere gain hartu gabe. Era horretan, sare-lana egin ahal izango da, 
baita aliantzak gizarte-eragileekin eta administrazioekin ere.

Ohar gisa, aipatzen da garrantzizkoa dela aliantzen artean unibertsita-
teak eta irakasleen trebakuntza-zentroak sartzea, irakasleak agroekolo-
gian trebatzea baita eskari garrantzitsuenetako bat.
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4. taldea: Hezkuntza agroekologikoaren zailtasunak eta erronkak

Zailtasunen lehen multzoa da eten bat dagoela egungo gizartearen eta 
naturaren artean, gizarteak zainketei garrantzi gutxi eskaintzen diela, 
eta ugalketa-erritmoekiko deskonektatuta dagoela. Naturarekin harre-
mana ez izatearen ondorioz, garrantzi gutxi ematen zaio.

Horren aurrean, talde-lana eta naturaren erritmoak errespetatzeko 
apustua dago. Natura eta baserriak eta baserritar-kultura haurtzarotik 
balioestea.

Ortuei eta gure inguruko ustiategiei dagokienez, zabaldutako sinesmen 
batek dio ez direla produktiboak, ezin direla nazioarteko korporazio 
eta saltoki handiekin lehiatu, eta produktu ekologikoak eta hurbilekoak 
garestiagoak direla. Horrek auzitan jartzen ditu transmititzen ari garen 
balioak, eta agerian uzten du bizia erdigunean jartzen duten balioak 
berreskuratzeko eta familia-ustiategietan egiten den lana balioesteko 
beharra. Ikastetxeek rol garrantzitsua dute arlo horretan. Beharrezkoa 
da baserriak eta nekazaritza balioestea, eta horiek ogibide duin eta 
iraunkor gisa aurkeztea.
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