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Nafarroako L iburutegi  Zerbitzua

Joan den maiatzaren 1 1n I ruñeko Eskola-baratzeen IV.  Topaketa egin genuen

Ingurumen Hezkuntzako Museoan. Beste urte batez,  udaberr iaren etorrera

probestu genuen gure egunerokoan geldialdia egin eta I ruñeko eskola-

baratze ekologikoen programaren inguruan hausnartzeko.  Honela,  helburu

berr iak ezarr i  ahal  izan genituen eta,  bidenabar,  orain arte egindako bidea

ospatu.  

Programa honetan lanean ar i tu garen bost  urte hauetan hainbat

ikastetxerekin egin dugu topo,  baina,  batez ere,  programa gauzatzea

ahalbidetu duten i lus io beteko lagunak ezagutu ditugu.  Topaketan elkarrek in

egon gara,  baita biz igarr i  d i ren beste lagun batzuekin ere.  

Topaketan honako ikastetxe hauek hartu zuten parte:  



Baratzetik sukaldera  (Hegoalde Ikastola) :  baratzea eta el ikadura lotzea

eskolako baratzean bi ldutako baratxur i  f resko eta t ipulek in egindako

sukaldar i tza-lantegiaren bidez.  Gainera,  fami l iak egitasmoan txertatzeko

bal io izan du,  lantegia fami l ia batek antolatu baitzuen,  eta ondoren

bi ldutako baratxur i  eta t ipulak fami l ien artean banatu eta gonbit  egin

zaie fami l ian presta ditzaten.

Konposta (Doña Mayor HLHIP) :  hondakina bal iabide bihurtzen duen

konposta egiteko prozesua (ekonomia z i rku larra)  biz i  eta sent i tzea.  
Eskola-baratzeko lehen uzta (Doña Mayor HLHIP) :  eskola-baratzeko

lehen uzta jasotzea (kuiatxoak,  tomateak,  a lber j in iak. . . )  oso pizgarr ia izan

zen bai  ikas leendako,  bai  i rakasleendako.  

Lankidetza,  bizipena eta esperimentazioa (Vázquez de Mel la HLHIP) .  
Bat-batekotasuna eta ezustekoak eskola-baratzean (Mendi l lorr i

HLHIP) .

Laguntzea: helburu berberak? (Mendi l lor i  HE):  I ruñeko Haur Eskolen

ezaugarr ia metodologia “ez zuzentzai lea” da,  eta horrek hasieran

zalantza sortu zuen haien hezkuntza-egitasmoan programa hau sartu ahal

izateko.  Mendi l lorr i  Haur Eskolako hezkuntza-taldeak hausnartu eta

haurrekin baratzera aterako z i re la erabaki  zuen,  baina baratzeko lanak

“helduen betebeharrak” izanen z i re la ezarr i ta,  haurrek unean-unean nahi

zuten zeregina hartze aldera.  Emaitza oso posit iboa eta motibagarr ia

izan da. 

Esperimentazioa + bizipena + lotura curriculumari  (Cardenal  I lundáin

HLHIP)

Martxan jarri ,  uzta ikusi  eta jaso  (Amaiur  Ikastola) .  

Esperimentatu eta ikasgela lurrera eraman  (Cardenal  I lundáin HLHIP) :

esper imentazioa kanpoan. EREIN,  benetan eta i rudizko adieran.  Gehiago

lotzea curr iculumari ,  jarraitzeko asmoz.

ZER ARI  DIRA LANTZEN IKASTETXEETAN

Topaketa hasteko ikastetxeetako esper ientz iar ik  aipagarr ienak partekatu

ditugu:  



I rakasleendako bideo motibagarria :  Eskola Baratze Ekologikoen I I I .

Topaketaren ondor ioz egina:  https://www.youtube.com/watch?

v=oQI3db5YjeM&t=7s

Prestakuntza praktikorako bideoak :  baratzeen prestakuntza

prakt ikoko bideoak grabatzen ar i  gara,  eskola-baratzeei  zuzenduak.

Lau ataletan antolatuta daude: ezaugarr i  orokorrak,  baratzea

udazkenean,  baratzea neguan eta baratzea udaberr ian.  B ideoak eskura

egonen dira datorren ikasturtet ik  aurrera gaztelaniaz eta euskaraz.  

Famil iendako maleta ibi ltariak :  interesgarr ia dela pentsatzen da,

baina fami l ie i  mai legatzea korapi latsua denez (hondatzea,  mater ia la

galtzea,  epeak ez betetzea. . . )  kudeaketa zai la da maletak Ingurumen

Hezkuntzako Zerbitzuarenak badira.  Egokiagoa jotzen da ikastetxe

bakoitzak bere maletak sortzea ingurumen hezkuntzako lantaldearen

aholkular i tzarekin.  Ingurumen hezkuntzako lantaldeak maleta ibi l tar iak

sortzeko proposamen bat egitea erabaki  du.  

Borondatezko prestakuntza praktikoa (bigarren ikasturtea ) :  egitea

baloratu da.  

Deialdian sartu ez diren ikastetxeak:  honako bal iabide hauek

ematea proposatu da: 

ZER ARI  DA LANTZEN INGURUMEN HEZKUNTZAKO LANTALDEA 

Ingurumen hezkuntzako lantaldeak ikasturte honetan egindako lana

partekatu du programan bal iabide gehiago edukitzeko eta aurreikuspenen

arabera datozen hi labeteetan garatuko dituen hor ien bal iagarr i tasuna

neurtzeko.  

 Egindako lana:

  Aztertu beharreko proposamenak:

    -  Baratzeko lanei  buruzko argibide-bulet ina:  eginen dugu. 

    -  Ikastetxeen hi ruhi lean behingo bi leretara gonbidatzea: egitea erabaki

da,  eta aipatu da programatik  i r teten di ren ikastetxeak ere gonbidatzea.

 



Egiten ar i  dena baloratzen

hasi  eta bide berr iak

arakatzen hasi  baino lehen,

Clarak,  Nafarroako L iburutegi

Zerbitzukoak,  “Liburutegiak
eta haziak,  kultura-
asaldurarako esperimentua”
aurkeztu digu.  Egitasmoa

Nafarroako hazien

elkartearekin batera ar i  d i ra

egiten.  Egitasmoak honako

jarduketa-i ldo hauek ditu:  

-  B i ldu,  gorde eta partekatzea

tokiko fruta-arboletako edo

intereseko hazien aldaerak,

l iburutegit ik  gertuko baratze

eta guneetan erabi l i  eta

ugaltzeko.  

-  Haziei  lotutako ondare

immater iala bi l tzea

PROGRAMA BALORATZEN ETA BIDE BERRIAK ARAKATZEN

 



Txandaka eta taldean honako alderdi  hauei  buruz hausnartu da: 

Bidean aurkitutako zailtasunak/erronkak eta ezustekoak 

  

Nola sartzen ahal ditugun famil iak programan



Mila esker zuen parte-hartzeagatik!

 

Proposamen berriak

:


