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1. JUSTIFIKAZIOA
Mendillorriko Aintziraren inguruan, Iruñeko Udalak esku hartu zuen helburu hartuta bertako ingurumenbaldintzak hobetu eta lehengoratzea, eremua degradatuta baitzegoen. Hori horrela, aintzira hustu egin
zen, arrain-espezie inbaditzaileak erretiratu zituzten, albo bateko sakontasuna gutxiagotu zen
(aintziraren bioaniztasunari laguntzeko), eremu degradatuenetako batean tokiko landaretza berrezarri
zen, etab.
Tokiko landaretza berrezarri eta urtebetera, eremua higatua zegoen berriz ere, kontrolik gabe zapaltzen
zelako, basoberritzean jarritako landareak erretiratu zirelako eta inguruan zenbait ekintza bandaliko
egin zirelako.
Egoera hori kontuan hartuta, espazioa leheneratzea planteatu da berriz ere, baina oraingoan eskuhartzea eta ingurumen kudeaketa herritarren sentsibilizazio eta hezkuntzarekin batera egin nahi da.
Asmoa da herritarrak ez daitezela subjektu pasiboa izan, baizik eta subjektu aktibo Mendillorriko
Aintziraren ingurumen-baldintzak berreskuratu eta mantentzeko lanetan, segimenduan eta
konpromisoan.
Horregatik, Hiri Ekologiako eta Mugikortasuneko Alorrean proiektu bat egin nahi da ikastetxeek aukera
izan dezaten lehengoratu nahi den eremua erabiltzeko heziketa, ikerketa eta esperimentazio
helburuekin. Horretaz gain, parte-hartze prozesua izanen da, eta bertan hezkuntza-komunitateak parte
hartuko du herritarrak sentsibilizatu eta haiei berri emateko neurri eta esku-hartzeetan.

2. HELBURUAK
-

Eskola komunitatea subjektu aktibo bilakatzea inguruko eremuaren kontserbazio-lanetan eta
herritarrak sentsibilizatzeko lanetan.

-

Udalaren (erakunde gisa) eta eskola komunitatearen arteko elkarlan estuagoa bultzatzea.

-

Hezkuntzaren eta ikerketaren alorrean onurak
esperimentaziorako laborategi txiki bat bilakatuz.

izatea,

eremu

hori

ikasketa

eta

3. HARTZAILEAK
Mendillorriko ikastetxeak dira proiektuaren hartzaileak, honako hezkuntza-etapetan: Lehen
Hezkuntzako 5. eta 6. mailak eta Bigarren Hezkuntzako 1., 2., 3. eta 4. mailak.
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4. GARAPENA
Proiektuan bi fase ezberdin daude:
4.1 PARTE HARTZEKO PROZESUA
2017-2018ko ikasturteko
hirugarren hiruhilekoan esku-hartzea eginen dute, Mendillorriko
ikastetxeetako ikasgeletan, Iruñeko Udaleko teknikariek.
Esku-hartze hori zuzenduta dago ikasleekin parte-hartze prozesu bat sustatzera, zeinetik aterako baita
ekintza-plan txiki bat Mendillorriko Aintziraren eta leheneratu behar den eremuaren inguruko
informazioa eta sentsibilizazioa hobetzeko, Udalaren esku-hartze berri batez bidez.
Parte hartzeko prozesuaren planteamenduan honako hauek izanen dira:
1. Lehenengo saioa ikasturte bakoitzarekin (ikasturte berean bi ikasgela baldin badaude, biekin
batera eginen da). Bi hizkuntza-eredu izanez gero, bi saio izanen dira, bakoitza dagokion
hizkuntzan (gaztelania eta euskara).
Lehenengo saio honen helburua da Mendillorriko Aintzirak gaur egun duen egoeraren berri
ematea eta ideia-zaparrada jasotzea –egoera hori hobetzeko–inguruan izaten diren ekintza
bandalikoen kopurua murrizteko.
Lehenengo saio honetan saiatuko da ikasleekin lantalde bat osatzen (2 ordezkari ikasgela
bakoitzeko), eta aurrerantzean talde horrekin lan egitea. Lantalde honen eginkizuna izanen da
zeinek bere ikasgelan komunikatzea hurrengo saioetan landutakoaren emaitzak.
2. Bigarren saio bat eginen da ikasleen lantaldearekin.
Saio honen helburua da aurrekoaren ideia-zaparrada jasotzea, horri forma ematea eta egin
beharreko ekintzen lehentasuna ezartzea, hau da, ekintza-plan txiki bat osatzea ikastetxerako.
3. Hirugarren saio bat eginen da, foro formatuarekin, Udaleko langileekin eta hezkuntza
komunitatearekin, eta ikasleei protagonismo berezia emanen zaie; saio honetan ikastetxe
guztietako lantaldeetako ordezkariek hartuko dute parte. Hirugarren saio honetan ikasleen
ordezkariek zein bere ekintza-planak azalduko dituzte, eta horiek Mendillorriko ikastetxeetako
plan bakar batean bilduko dira, aurkeztutako proposamenei lehentasuna emanez. Saio hori
Civivoxean eginen da.
Ekintza-plan bakoitzetik ikasleen, irakasleen eta Udalaren zenbait konpromiso aterako dira. Proposamen
horietatik Udalak egiteko esku-hartzeak aterako balira, horiek 2018an eginen lirateke.

4.2 IKERKETA PROZESUA
Udalak konpromisoa hartzen du unitate didaktiko batzuk egiteko, non jasoko baitira curriculumeko
jardueren proposamenak eta irakasleendako gidaliburuak, ikasleei ikertzeko eta esperimentatzeko
aukera emateko lehengoratutako esparruan. Helburua da espazioa bereganatu eta laborategi gisa erabil
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dezaten, esperimentatzeko eta egoeraren jarraipena egiteko, ikastetxe bakoitzeko azpiegituretatik
haratago.
Unitate didaktikoak erabilgarri egonen dira 2018-2019ko ikasturterako, eta irakasleen curriculum-lana
ahalbidetuko dute proiektuaren xede diren mailetan.

5. BALIABIDE MATERIALAK ETA GIZA BALIABIDEAK
Proiektuaren giza baliabideak izanen dira, hain zuzen ere, Ingurumen Hezkuntzako Lantaldea bera.
Parte-hartze prozesua dinamizatzeko lanetan ariko da, laguntza emanen du curriculum-proiektuak
ikastetxean sartzeko, eta horren segimendua, ebaluazioa eta etengabeko hobekuntza eginen du.
Baliabide materialei dagokienez, unitate didaktikoak jarriko dira ikastetxeen eskura.
Eta baliabide ekonomikoei dagokienez, aurrekontu-partida txiki bat egonen da, ekintza-planetik etor
daitezkeen jarduketetarako.

6. KOMUNIKAZIOA
Ingurumen Hezkuntzako Lantalde Teknikoak konpromisoa hartzen du eskura dituen hedabideen bidez
zabaltzeko Mendillorriko Hezkuntza Proiektua, eta horretarako interesa adierazten duten ikastetxeen
parte hartzea ahalbidetzekoa.
Helburua da herritarrei erakustea ikastetxeetan egiten diren praktika onak eta inguruarekin duten
konpromisoa ingurumen eta gizarte balioez bezainbatean.
Horregatik, hona hemen eginen diren esku-hartze komunikatiboetako batzuk:
-

Prentsaurreko bat, ikastetxeen parte-hartzearekin, nahi izanez gero.

-

Prentsa oharra.

-

Hedapena Ingurumen Hezkuntzako Taldearen sare sozialetan.

-

Hedapena beste hedabide batzuetan: irratia, telebista, etab.

7. EBALUAZIOA ETA SEGIMENDUA
Ingurumen Hezkuntzako Lantaldearen iritziz ebaluazioa etengabeko hobekuntzarako prozesu bat da, eta
ikastetxeen eta Udalaren arteko feed-backa, aukera emanen duena proiektua ikastetxe bakoitzaren
beharrei egokitzeko.
Lantalde Teknikoak konpromisoa hartzen du parte hartzen duten ikastetxeendako harrera-lana egiteko,
horien balorazioak eta hobekuntza-proposamenak jasotzeko. Horretaz gain, proiektua gainbegiratu eta
horien segimendua eginen du ikastetxeetan.
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Ikastetxeek konpromisoa hartuko dute lantalde teknikoari beharrezkoa duten informazioa helarazteko
Mendillorriko Hezkuntza Proiektuaren ebaluazio egokia egin dezaten, eta beharrezko giza baliabideak
ezartzeko proiektuaren garapena jasotze aldera.
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8. KRONOGRAMA

APIRILA (Asteak)

JARDUKETAK
1

Parte hartzeko prozesua: 1. saioa (saio bat
ikasturteko)
Parte hartzeko prozesua: 2. saioa (saio bat
ikastetxeko)
Parte hartzeko prozesua: 3. saioa (elkarrekin):

2

3

MAIATZA (Asteak)
4

1

2

3

4

EKAINA (Asteak)
5

1

16

5

1

Ikerketa-prozesua
Komunikazioa: prentsaurrekoa
Komunikazioa: prentsa-oharra
Komunikazioa: Sare sozialak
Komunikazioa: besteak
Ebaluazioa eta jarraipena
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