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Hi ru ikasturte joan di ra dagoeneko I ruñeko Ingurumen Hezkuntzako

Lantaldearekin eskola-baratze ezberdinak ezagutzera eraman gaituen bidear i

ek in genionet ik .    B idean malda gogorrak,  ja i ts iera zorabiagarr iak ,  lautada

atseginak… aurk i tu ditugu,  baina batez ere,  zuekin topo egin dugu:  i rakasle,

ikas le,  atezain,  zuzendar i ,  fami l iek in… I lus ioz beter iko pertsonak zarete,  eta

eskola-baratzeak loratzen laguntzen ar i  zarete,  eskolako ateak naturar i

i rek i tzen,  eta ondor ioz,  ingurumen-hezkuntzak eskoletako hesiak gaindi  ditzan

ahalbidetzen,  ingurumen-hezkuntzarako oinarr izkoa den naturarekiko

harremana errazten.

 

I rudi  batek mi la h i tzek baino gehiago adierazten duenez,  f i lm labur hau

ikustera gonbidatzen zaituztegu,  haurtzarot ik  naturarekin harremanetan

egoteak sortzen dizk igun emozioen erakusgarr i  baita:  “Ma forêt”  (2014.

urteko Ekozine Nazioarteko Jaialdian animazioko f i lm labur onenaren sar ia) .

 

Eta sent iberatasunet ik  gauza kognit iboagoetara jauzi  egin nahi  dutenentzat ,

Pedagogia Berdean nazioarteko erreferente den Heike Frei reren art iku lu hau

aurkezten dizuegu,  zeinean ingurumen-hezkuntzaren funtsak gogorarazten

bait izk igu.

 

Baratzeei  eskoletako ateak i rek i  zenizk ietenet ik  hainbat esper ientz ia erein

dituzue,  eta joan den urtean esper ientz ia hor iek partekatzen hasi  ginen

Iruñeko Baratze Ekologikoen I .  Topaketan.  Esper ientz iak haziak bezalakoxeak

dira,  biz i tzaren i turr i ,  aberasgarr i  eta el ikagarr i .  Horregat ik  hasi  ginen

esper ientz iak elkarrek in partekatzen,  eta aurten ere horretan jarraitu nahi

dugu,  zertan ar i  garen,  zer  zai l tasun eta erronka ditugun,  zer  lortu dugun…

ikusaraziko diguten hitzen,  ahotsen eta i rudien bidez.  

 

Aurten 7 ikastetxek parte hartu duzue programan eta hauek di ra ekoitz i

di tuzuen fru i tuak.  Lotura honetan aurk i tuko dituzue bakoitzaren haziak,  eta

beste guzt ientzat inspirazio- i turr i  izan daitezen espero dugu:

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/116473341
https://www.heikefreire.com/2020/02/educar-no-es-inculcar-educacion-ambiental-pedagogia-verde.html
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17xe_Fvqkrc8uWmp8Uu2ZwqLqkO_2WhLq


 

Eskola-baratzeetako Estatuko I .  Topaketaren Memoria laburtua (2018ko

urria) .  Guzt ia i rakurtzeko ast i r ik  ez duzuenontzat ,  esanguratsuena i ruditu zaiguna

bi ldu dugu:

Madrilgo Udaleko Eskola Baratzeen Sarearen Esperientzia arrakastatsuen

azterketa .  Har i ra zuzenean joan nahi  duenarentzat:

Haziak modu ezberdinetan barreiatzen di ra,  eta hala,  batzuk,  inguru

hurbi lenean gelditzen di ra,  baina beste batzuek distantz ia handiak egin

ditzakete.  Hor ietako batzuk gugana hurbi ldu di ra gure eskola-baratzeak

el ikatu eta diberts i f ikatzera.  Zein di ren ezagutzea lagungarr i  izan daiteke

zuen eskoletako baratzeak aberasteko.  Hauek aurk i tuko dituzue hemen:
        

 

       -    Eskola-baratzeen bal io pedagogikoei  buruzko Bideoa,  (Colect ivo Hel ianto)

       -    Cartolome Nicolau CEIP ikastetxearen proiektuan sakontzen   

    -  Asociación Vida Sana eta Fundación Tr iodosen “Premio Huertos Educativos   

 Ecológicos” sar ia i rabazi  duten ikastetxeen Memoriak

      -    “P lantando números” Bideoa ( IES Salvador Sandoval)

 

    -  30-32. or . :  Hobetzeko proposamenak Ikastetxeentzat.

    -  33.  or . :  Ondor ioak.

 

Esteka honetan San Cugat del  Val léseko (BCN) hainbat argibide aurk i tuko

dituzue (esper ientz iak,  proposamenak,  etab.)  eta hemen Andaluziako

Mendebaldeko Baratze ekologikoetako haziak.

 

Oraindik  bide luzea dugu egiteko,  eta aurten Topaketa egiter ik  izan ez

badugu ere,  bal ioa eman nahi  diogu eskoletan agroekologiar i  ateak

zabaltzeak duen garrantz iar i .  Trants iz io ekologikoaren bideak ezarr i tako

ibi lb idean,  h i r iek lekua egin behar diote agroekologiar i ;  zuek hasi  zarete

dagoeneko.    Fabian Ribezzoren "The change" f i lm laburrak (2012ko Ekozine

jaialdiko ikus le Gazteen sar iduna) arrasto batzuk ematen dizk igu.

 

Mi la esker eta laster  arte!

 

Ingurumen Hezkuntzako Lantaldea: Iosu Alfaro,  Ana Dominguez,  Gurutze

Santxo eta María Soto

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eU2z_wDa8bdOB77mBAwP-Kw1PxR3XfDQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eU2z_wDa8bdOB77mBAwP-Kw1PxR3XfDQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eU2z_wDa8bdOB77mBAwP-Kw1PxR3XfDQ
https://www.youtube.com/watch?v=5BTLyml54K4&feature=share
http://ceipbartolomenicolau.blogspot.com/p/proyecto.html
https://www.agriculturasocial.org/premio
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=pbI1-ZRwigQ
https://agroecologiaescolar.wordpress.com/
https://ecohuertosescolares.eu/section/quienes-somos
https://vimeo.com/117119380

