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Klima aldatzen ari da. Froga zientifikoak topatzen ditugu egunero, eta klima-aldaketak 
zein azkar eta era tamalgarrian eragiten digun agertzen dute. Gaur egungo haur eta 
gazteek haren ondorio larrienak jasateko arriskua dute. Esku hartzeko eskatzen digute, 
eta arrazoi gisa diote «haien etorkizunarekin jolasten ari garela» eta gu garela horren 
erantzuleak. Nazioarteko, Europako, gure estatu edo eskualdeko ardura-postu batean 
bagaude edo bertako herritarren, enpresen, familien edo hezkuntza-erakundeen parte 
bagara, ezin dugu ez ikusiarena egin datuen aurrean. Ekitea beharrezkoa da.

Europako Batzordeak neurri irmoak hartu ditu erronka horri aurre egiteko.
Europako Itun Berdearekin, klimari buruzko Europako lehenengo legea jasotzen 
duenarekin, 2050. urterako gure kontinentean neutraltasun klimatikoa eskuratzeko 
konpromisoa hartu dugu. Eginkizun garrantzitsua da, baina baita gure gizarteak hobe 
bidean aldatzeko aukera paregabea ere. Une honetan, COVID-19aren pandemiaren 
ondorio latzen aurka borrokatzen ari gara. Krisi honetatik indartsuago ateratzea 
beharrezkoa da. Krisitik suspertzea ez da soilik pandemiatik suspertzea; Europa 
indartsuagoa eraikitzea ere bada: trantsizio ekologikoa egiteko prest dagoen Europa 
eraikitzea.

Orain, inoiz baino gehiago, erronka konplexuek alderdi askotatik ekitea eskatzen dute.
Hezkuntzak, ikerketak, berrikuntzak, gazteriak eta kulturak neurri handi batean lagun 
dezakete bide hori egiten.

Trantsizio ekologikoa bultzatzeak irakaskuntzan ingurumenaren garapen jasangarria 
integratzea eskatzen du. Ikastetxe eta dozenteek ikasleak lagundu behar dituzte 
erronka horiek ulertzeko eta ekiteko ahalduntzeko. Hori egiteko modurik onena 
diziplinarteko irakas-ikaskuntza metodo parte-hartzaileak erabiltzea da. Ikastetxe eta 
dozenteek funtsezko eginkizun hori dutenez gero, etengabeko laguntza behar dute, 
motibatuko dituzten eta garapen profesionalean lagunduko dieten adibideen bidezkoa.

Ikasgelak ekinean: klima-
aldaketaren didaktika
eTwinning-ekin

Mariya Gabriel
Berrikuntza, Ikerketa, Kultura,

Hezkuntza eta Gazteriako komisarioa
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Asko pozten nau eTwinning-ek eskaintzen duen laguntza 
handia ikusteak. Irakasleei komunitate transnazional europar 
eta dinamikoa ematen die eta, bertan, baliabideak eta 
ideiak topa ditzakete. Praktika onak komunean jartzeko 
aukera ematen die. Ahalmen handiko ikaskuntza da, 
ikasleak ikaskuntzako proiektu kolaboratiboetan inplikatzen 
dituena, eta horri esker dozente zein ikasleek ikuspegi 
berriak eskuratzen dituzte eta elkarrengandik ikasten 
dute. Ikastetxeen arteko kolaborazioek argi erakusten dute 
lagungarriak direla garrantzi handiko aldaketa sozialei modu 
sortzailean aurre egiterakoan.

Benetan gustua ematen dit klima-aldaketari buruzko 2020ko 
eTwinning liburua aurkezteak. Argitalpen honek eTwinning 
jarduera eta proiektu bikainen sorta eskaintzen du, Haur 
Hezkuntzatik hasita Bigarren Hezkuntzara eta Lanbide 
Heziketara. Ekimen horietako bakoitzak klima-aldaketa hobe 
ulertzen eta edonork haren aurka borrokatzeko nola ekin 
dezakeen ulertzen lagundu die ikasleei. Liburuak azaltzen du 
eTwinning-ek, dozenteek eta ikasleek gaur egungo erronkei 
era kreatibo eta biziagoan egin diezaieketela aurre, baita 
haien konpetentzia zientifiko eta digitalak eta pentsamendu 
kritikorako gaitasuna garatu ere. 

Nire eskerrik beroenak eman nahi dizkiet liburu honetan 
aurkezten diren askotariko jarduera eta proiektuetan 
parte hartu duten dozente eta ikasle guztiei. Bestalde, 
eTwinning komunitate osoa ere eskertu nahi nuke gaur 
egun hain erabakigarria den gai honen aurka borrokatzen 
laguntzeagatik.
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Klima-aldaketa eta Ingurumen-
Erronkak eTwinning  
jardueretan

Irene Pateraki
Jarraipen eta Pedagogiako zuzendaria, eTwinning 

Laguntza Zerbitzu Zentrala

Mundu-mailako erantzuna aldaketa-klimatikoari

Tenperatura igotzea, muturreko gertakari meteorologikoak, glaziarren urtzaldia eta 
lehorteak, flora eta faunaren populazioa aldatzea, suteak eta itsas-maila igotzea, horiek 
guztiak komunitate zientifikoa aspaldi baieztatu zuen zerbaiten osagaiak dira: larrialdi 
klimatiko baten aurrean gaude.

Zantzuak esparru guztietan ikus daitezke. Mundu-mailan, Klima Aldaketari buruzko 
Adituen Gobernu Arteko Taldeak (IPCC, ingelesezko siglengatik), Munduko 
Meteorologia Erakundeak (WMO, berdin) eta Nazio Batuen Ingurumen Programak 
1988an deituta, mundu osoko ikertzaileak biltzen ditu informazio-iturri zientifiko eta 
objektiboa emateko giza jardunak klima-aldaketan duen eraginari buruz.

Planeta osoko gobernuak horri aurre egiteko ahaleginak egiten ari dira. Adibidez:

 – Klima-aldaketari buruzko Nazio Batzuen Esparru Konbentzioa1 (UNFCCC, 
ingelesezko siglarengatik) 1992an sinatu zen eta aitortzen zuen jada klima-aldaketa 
arazoa zela, nahiz eta orduan orain baino froga zientifiko gutxiago izan. Egun, 
haren konposizioa ia unibertsala da, 197 estatuz osatua baitago, EBkoak barne.

 – 1997an, hainbat estatuk Kiotoko Protokoloa2 adostu zuten, zeinaren bidez lurralde 
industrializatuek berotegi-efektuko gasen isurketak mugatu eta murrizteko 
konpromisoa hartu zuten.

 – 2015ean, 195 estatuk klima-aldaketari buruzko Parisko Akordioa adostu 
zuten. Sinatzaileek berotze globala 2ºC-tik askoz beherago mantentzeko eta 
1,5ºC-an mantentzen ahalegintzeko konpromisoa hartu zuten. Estatu horiek 
erregulartasunez biltzen dira NBEren klimari buruzko biltzarretan akordioaren 
aplikazioaren xehetasunak adostu eta klimaren aldeko jarduketak mundu osoan 
sustatze aldera. 

Europar Batasunak oso funtzio garrantzitsua betetzen du klima-aldaketaren kontrako 
borrokan, izan ere, eskarmentu handia du EBn bertan politikak eta neurriak garatzen, 
nazioarteko eragileekin elkarlan estuan, eta aipatutako hitzarmen eta gailurretan 
parte hartzen du. Klimaren aldeko ekintzaren abiapuntua Europako Hitzarmen Berdea3 
da: ingurumena kontserbatze aldera berotegi-efektuko gasen isurketak murriztu eta 
ikerketan zein berrikuntzan inbertitzea barne hartzen duen neurri-sorta bat.
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Klima-aldaketa hemen da. Denborarekin haren ondorioak areagotzen 
direnez gero, gaur egungo haur eta gazteak dira eragin larrienak 
pairatuko dituztenak. Biktima pasibo izan ordez, mundu osoko gazteek 
borrokari eta orain arte ikusi ez den indarrarekin haien ahotsak 
jasotzeari ekin diote. 2018an, hamabost urteko Greta Thunberg 
suediarrak planeta osoko ikasleak batu zituen mugimendua piztu zuen 
haien gobernuek klima-aldaketaren kontra gehiago inplika daitezen 
eskatzeko. Orduz geroztik, mundu osoko ehunka mila ikaslek bat egin 
dute kontinente guztietan antolatutako protestetan.

Belgikan, hamazazpi urteko Anuna De Weverrek eta hemeretziko Kyra 
Gantoisek «Youth for Climate»4 (Gazteak Klimaren Alde) mugimendua 
fundatu zuten, hurrengo gobernuak klimaren gobernua izan beharko 
duenaren seinale argia bidaltze aldera. Belgikan, ostegun arratsaldetan, 
biek klimaren aldeko mugimendua babesteko eskola-uzteak antolatu 
zituzten eta ehunka ikaslek parte hartu zuten haietan.

Felix Finkbeiner National Geographiceko esploratzaile gazteak 
basoberritze GKE bat fundatu zuen Alemaniako bere herrian 2007an, 
bederatzi urte baino ez zituela. «Plant for the Planet»5 (Landatu 
planetaren alde) lantegiek berotze globalari buruzko prestakuntza 
ematen die haur eta gazteei, eta bertako 93.000 aktibista baino 
gehiagoz osatutako «justizia klimatikoaren aldeko enbaxada» 
bat sortzea ekarri dute. Gazteek lekukoari heldu diote eta ahotsa 
altxatu dute klima-aldaketaz hitz egiteko, baita ikastetxeetatik 
kanpoko protestetan parte hartu ere. Baina zein da ikastetxearen 
eta irakaskuntzaren eginkizuna? UNESCOren hitzetan «Hezkuntza 
funtsezkoa da herritarrei laguntzeko klima-aldaketaren eraginak ulertu 
eta haien aurka borroka dezaten, baita jarrera- eta jokabide-aldaketak 
sustatzeko, beharrezkoak baitira klima-aldaketaren kausei heltzeko, 
bizi-estilo jasangarriagoak izateko eta ekonomien modulu ezberdinen 
euskarri izango diren gaitasunak garatzeko, baita klima-aldaketaren 
ondorioetara egokitzeko ere» (UNESCO, 2015). Hezkuntzak, hain 
zuzen ere, datza, batetik, gazteei hausnartzean eta inguratzen dituen 
munduari buruzko pentsamendu kritikoa garatzen irakastean, eta, 
bestetik, herritar parte-hartzaileak, erabakiak hartzean inplikatuak 
eta ekiteko prest daudenak, izan daitezen laguntzean. UNESCOk 
klima-aldaketari buruzko alorra sortu zuen irakaskuntzan: Garapen 
Jasangarrirako Hezkuntzarako mundu mailako Jarkuketa-Programa6.
 
Ekoeskolak programak Zazpi Urratsen metodologia7 garatu zuen, 
ikastetxeei haien Ekoeskola helburu ekologikoak erdiesten laguntzeko 

1 https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/ application/pdf/conveng.pdf
2 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/spanish/cop3/kpspan.pdf
3 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
4 https://youthforclimate.be
5 https://www.plant-for-the-planet.org
6 https://es.unesco.org/gap
7 https://www.ecoschools.global/seven-steps
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neurri-sorta: komunitate berdea sortuz, jasangarritasunari buruzko auditoretza bat 
eginez, jarduketa-plan bat prestatuz, jarduerak ikasketa-planarekin lotuz, ikastetxe 
osoari informazioa emanez eta hura inplikatuz eta, azkenik, ekoaraudi bat idatziz.

Klima-aldaketa saioetan jorratzeko gai zaila izan daiteke irakasleentzat, izan ere, honako 
elementuak kontuan hartu behar dira, besteak beste:

 – Baliabide egokiak topatzea: Interneten dagoen informazio asko nahasia eta 
zientifikoki zehaztugabea da.

 – Aurreiritziak dituzten ikasleak kontuan hartzea (maiz informazio-eza eta kultura-
joerak direla eta).

 – Zientziak dakarren ziurgabetasunari alderdi guztietatik heltzea, izan ere, horrek 
konfusioak eta kontraesanak eragin ditzake zenbaitetan.

eTwinning-en erantzuna klima-aldaketari
2020an eTwinning-ek honako gaia aukeratu du: «klima-aldaketa eta ingurumen-
erronkak».
eTwinnerrek klima-aldaketarekin lotutako proiektuetan dihardute 2006az geroztik8.

«Klima-aldaketa eta zure lurraldean dituen ondorioak», «Klima-aldaketa, garapen 
jasangarria» eta «EKOeskola bat klima-aldaketaren kontra» proiektuek adierazten dute 
duela 14 urte jada gai honekiko interesa bazegoela.

eTwinning-ek 2020an antolatutako jarduerek azken urteetako bizipenak baliatu eta 
berriak garatzen dituzte. Ikastetxeak mobilizatu dira erronkari ekin eta klima-aldaketa 
hezkuntza-arlo guztietan gai aparta izan daitekeela erakusteko. Adibidez, urtearen 
lehen hiruhilekoan klima-aldaketarekin zerikusia zuten gaiei buruzko berrehun 
proiektutik gora erregistratu ziren. Besteak beste, honako gaiak jorratu ziren: energia 
berriztagarria, kontsumo kontzientea, boluntariotza klimatikoa, berotegi-efektua, 
bizimodu ekologikoak, baso-suteak, ingurumena zaintzea eta ura.

Adibide batek argi erakusten digu eTwinning proiektu batek urteko gaian izan 
dezakeen oihartzuna. Schoolovision9 izeneko eTwinning proiektua Lehen Hezkuntzako 
ikastetxeentzako Eurovision musika-lehiaketaren bertsioa da. 2009. urteaz geroztik 
urtero antolatzen da eta hogeita hamar lurraldek baino gehiagok parte hartzen 
dute bertan. Lehiaketan, lurralde bakoitzeko ikasgela bakoitzari abesti bat hautatu, 
praktikatu, grabatu eta bideo musikal bat grabatzeko eskatzen zaio. Azken urteetan, 
Schoolovision lehiaketako abestiek askotariko gaiak jorratu dituzte, eta klima-aldaketa 
haien artean egon da beti. 2020an, Irlandako Cappabue Eskola Nazionalak lehiaketa 
irabazi zuen. Ikastetxea Shehy mendien oinean dago, Corken, eta 23 ikasle hartzen 
ditu. Ikasleek beste ikastetxe batzuetako ikasleei komunikatu nahi zieten haiek ere 
mugarri izan zitekezkeela, haien modura eta ahal zuten heinean, klima-aldaketari 
zegokionean. Are gehiago, Irlandako Lehen Ministroaren arreta haienganatu zuten.

8 https://twinspace.etwinning.net/111681
9 https://schoolovision2020.blogspot.com
10 https://www.etwinning.net/es/pub/get-inspired/kits.cfm
11 eTwinning taldeak dozenteentzako espazio birtualak dira, gai espezializatu zen orokorrei buruz aritzeko topagune, 
solasgune eta jarduerak partekatzeko gune direnak: https://groups.etwinning.net/7620/home
12 https://www.etwinning.net/es/pub/community/friends.htm
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 Argitalpen hau irakurriz has zaitezke!
Inspira zaitez, aurkitu ideiak eta ezarri 

planetarentzako mugarri bat zure ikastaldearekin 

Proiektuez gain, eTwinning-ek ideiak eta baliabideak eskaintzen 
dizkie dozenteei, proiektuetako kitak10 izenekoen bidez, eTwinning 
proiektuak –«Izan gaitezen berde berriz ere» eta «Etorkizunerako 
ekin», adibidez– urratsez urrats nola gauzatu azaltzen duten gidak.
Halaber, SENSE11 izeneko eTwinning talde gailenak («Sustainability 
Education Network Service eTwinning»: Jasangarritasunean hezteko 
sareko zerbitzua) irakasleei baliabideak eta informazioa eskaintzen 
dizkie jasangarritasunarekin eta ingurumenarekin lotutako hezkuntzari 
buruz, eta, gainera, praktika eredugarriak partekatzeko eta berdinen 
arteko ikaskuntza sustatzeko espazioa eskaintzen du.

eTwinning adiskide-sareak12 ere, eTwinning-ekin kolaboratzen 
duten erakundeez osatua dagoenak, dozenteei laguntzen die lineako 
mintegiak, lantegiak eta material publikoak prestatuz. Esaterako, 
Ekoeskolak-ek, planetako ikastetxe jasangarrien programarik 
handienak, 2020an irakasleentzako lineako mintegi eta topaketa 
didaktiko bana antolatu zituen. Haietan egungo gazteak biharko 
planeta babesteko nola inplikatu landu zen.

Eskuartean duzun argitalpena
Ikusi dugun moduan, klima-aldaketa erronka da eta hezkuntzak 
funtsezko eginkizuna du hari aurre egiterakoan. Argitalpen honen 
helburua da dozenteei klima-aldaketaren kausak eta ondorioak 
ulertzen laguntzea eta baliabideak, eTwinning proiektuen adibideak 
eta jarduerak antolatzeko ideiak eskaintzea haien ikasleak prestatzeko 
eta neurri egokiak hartu eta ohitura jasangarriagoak hartzeko gai izan 
daitezen.

Lehenengo atalean, klima-aldaketaren kausak eta ondorioak aurkezten 
dira, bai eta Europar Batzordearen ahaleginak ere klima-aldaketaren 
kontra borrokatzeko Europan zein nazioartean.

Bigarren atalaren ardatza klima-aldaketari buruzko hezkuntza 
da. Horretarako, gaia jorratzeko adibide praktikoak eta eTwining 
proiektuak azaltzen dira. 

Hirugarren atalean, gazteek hitza hartzen dute eta ikasleak ekiteko 
ahaldundu ditzaketen jarduerak iradokitzen dira.

Erronka hemen dugu, klima-aldaketa gertatzen ari da eta Jane Goodall 
primatologo eta antropologoak ohartarazi duen moduan «Ezin diozu 
egun bakar bati ere amaiera eman inguratzen zaituen munduan eragina 
izan gabe. Egiten duzunak arrastoa utziko du eta zein motatako arrastoa 
utzi nahi duzun erabaki behar duzu». Argitalpen hau irakurriz has 
zaitezke! Inspira zaitez, aurkitu ideiak eta ezarri planetarentzako mugarri 
bat zure ikastaldearekin batera!
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1. Klima-aldaketa eta 
EBren erantzuna

Alessandra Pertot
Informazio eta Komunikazioko funtzionaria

Europar Batzordea,
Klimaren Aldeko Ekintzaren Zuzendaritza

Laura Maanavilja
Informazio eta Komunikazioko funtzionaria
Europar Batzordea,
Klimaren Aldeko Ekintzaren Zuzendaritza

Etorkizuneko belaunaldientzat klima-aldaketa jada ez da urruneko arazoa. 
Pertsonengan, planetan eta oparotasunean dituen ondorioak errealitate dira, eta 
hemen, Europan, agerikoak dira. Mundua aurrekaririk gabeko erronka sanitario eta 
ekonomikoei aurre egiten saiatzen den heinean, gure planeta babesteko premia eta, 
aldi berean, gure osasuna eta ongizatea hobetzekoa, inoiz baino presazkoagoa da. 
EBren susperraldi-estrategiak nabarmentzen du susperraldiak jasangarria izan behar 
duela, Europako Hitzarmen Berdearen13 xede orokorrenekin koherentea dena, Europako 
ekonomia sendoagoa, ekologikoagoa eta digitalagoa izan dadin.

Giza jarduerek, hala nola energia eskuratzeko erregai fosilak erretzeak edo basoetako 
zuhaitzak mozteak, Lurraren atmosferan berotegi-efektuko gasen kontzentrazioak 
areagotzen dituzte. Jarduera horiek planetaren batezbesteko tenperatura handitzen 
dute eta horrek, aldi berean, aldaketak eragiten ditu mundu osoko kliman.

Klima Aldaketari buruzko Adituen Gobernu Arteko Taldeko (IPCC, ingelesezko 
siglengatik) ikertzaileek ohartarazi dute tenperatura globala industria-aroa baino 
lehenagoko tenperaturatik 1,5ºC igotzeak ondorio larriak —eta are atzeraezinak— 
eragingo dituela gure ingurumenean eta gure gizarteetan. Planeta 1ºC inguru berotu 
dugu jada eta mundu osoak pairatu ditu ondorioak: 2010etik 2019rako hamarkada 
historian erregistratu den epelena izan da eta azken 5 urteak orain arteko beroenak 
izan dira.

Klima-aldaketaren ondorioak kontinente guztietan hautematen dira eta gero eta 
larriagoak izango direla aurreikusten da. Muturreko gertakari meteorologikoak, 
besteak beste, ekaitzak, uholdeak, bero-boladak eta baso-suteak, gero eta ohikoagoak 
eta intentsoagoak dira. Tenperatura igotzearen eta glaziarrak urtzearen ondorioz, 

13 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
14 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
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itsas-maila igotzen ari da. Klima-aldaketak ere bioaniztasuna galtzea eta espezieak 
desagertzea dakar, baita harekin lotutako beste arazo batzuk ere: kutsadura 
atmosferikoa, akuatikoa eta kimikoa edo baliabideak gainustiatzea. Horrek guztiak 
ondorio larriak izango ditu gure ekonomian, elikagaien ekoizpenean, osasun publikoan 
eta are egonkortasun publikoan ere.

EBk klima-aldaketaren aurreko erantzuna anbizio handiko politika- eta ekimen-sorta 
batean oinarritzen du, nazio- zein nazioarteko-mailan, Parisko Akordioarekin bat14, 
zeina berotze globala mugatu eta gizarteek haren ondorioei aurre egiteko gaitasuna 
indartzeko ezarri zen.

Adibidez, EBren isurketen merkataritza-sistemak sektore energetikoaren, industriaren 
eta Europar Batasunaren barruko hegaldietan berotegi-efektuko gasen isurketak 
murrizten laguntzen du, isuritako karbonoari prezio bat ezarriz. Beste sektore 
batzuetarako, adibidez garraio, eraikuntza eta nekazaritzarako, EBko estatuek xede 
propioak dituzte isurketak murrizteari dagokionean. EBren legediak eta ekimenek ere 
eraginkortasun energetikoa eta energia berriztagarriaren erabilera bultzatzen dute eta, 
halaber, teknologia berritzaile garbiak sustatzen dituzte.

Orain arte, EBren zenbait urtetako jarduerari esker, Europar Batasunean berotegi-
efektuko gasen isurketak % 23 murriztu ziren 1990 eta 2018 artean. Lorpen hori egin 
zen aberastasuna (BPG) % 61 hazi zen aldi berean.

EBk 2030. urtea baino lehen 1990eko mailekin alderatuta berotegi-efektuko gasen 
isurketak gutxienez % 40 murrizteko konpromisoa hartu du. Europako Itun Berdearen 
barruan, Batzordeak EBren helburua gutxienez % 50era eta % 55eraino igotzea 
proposatuko du, modu arduratsuan, 2021erako betearaziko duen legedia sartzearekin 
batera.

2050erako, «klima neutroa duen» lehen kontinentea izan nahi du Europak: berotegi-
efektuko gasen zero isurketa garbia izango duen ekonomia. Klimaren aldetik neutroa 
den gizarte baterako trantsizioa lan zaila da, eta gure gizartea hobetzeko aukera ere 
bai. Jendea eta eguneroko bizitzak dira: nola ekoizten, kontsumitzen, lekualdatzen, 
berotzen eta hozten ditugun gure etxeak, lan egiten dugun edo elkarrekin bizi garen.

Trantsizio horrek inbertsio handiak eta gauzak egiteko modu berriak eskatuko ditu. 
Aldi berean, klimaren eta ingurumenaren alde jarduteak aire, ur eta lur garbiagoak, 
energetikoki eraginkorragoak diren eraikinak, garraio publikoko aukera hobeak eta 
egungo eta etorkizuneko belaunaldientzako osasun hobea ere eskatzen ditu.

Gai honek mundu guztiari eragiten dionez —gobernuak, udalerriak, enpresak, 
inbertitzaileak eta norbanakoak—, mundu guztiak lagun dezake. Irakasleek eta 
hezkuntzako langileek zeregin garrantzitsua dute, ikasleei klima-aldaketaren arrazoiak 
eta ondorioak ulertzen laguntzen baitiete, bai eta haien ondorioekin bizitzeko eta 
bizitza pertsonalean eta gizarteko herritar parte-hartzaile gisa jarduteko prestatzen 
ere. Ekintza txiki oro garrantzitsua da eta, elkarlanean arituz gero, guztiontzako 
etorkizun jasangarriagoa eraiki dezakegu.
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Klima-aldaketaren aurkako borrokak modu integralean jardutea eskatzen du. Lehenik 
eta behin, ezinbestekoa da ingurumenaren aldetik jasangarria den garapenera eta 
ekonomia zirkularrera bidezko trantsizio arrakastatsua egitea klima-aldaketaren 
ondorioei aurre egiteko. Lan ikaragarria eta erabakigarria da COVID-19a arintzeko 
hartutako neurri sozioekonomikoen ondorioz beharrezkoa den susperraldirako. Beraz, 
hezkuntzaren eta prestakuntzaren arloetan, Itun Berdeari buruzko Komunikazioak hiru 
neurri proposatzen ditu Batzordearentzat:

1. Konpetentzien Europako esparru bat prestatzea, klima-aldaketari eta garapen 
jasangarriari buruzko ezagutzak, gaitasunak eta jarrerak garatzen eta ebaluatzen 
laguntzeko.

2. Finantza-baliabide berriak estatuen esku jartzea, ikastetxeek eraikin eta jarduera 
jasangarriagoak izan ditzaten.

3. Gaitasunen Agenda eta Gazte Bermea eguneratzea, ekonomia berdean 
enplegagarritasuna hobetzeko.

Eskolek eta unibertsitateek funtsezko eginkizuna dute lehen puntua betetzeko, 
sentsibilizazioa areagotzen baitute eta banakako portaerak aldatzeko eta pertsonak 
garapen jasangarriaren alde prestatzeko beharrezkoak diren funtsezko gaitasunak 
txertatzen baitituzte. Oinarri enpirikoari dagokionez, ikastetxeen, prestakuntza-
erakundeen eta unibertsitateen esparru eta metodo pedagogikoetan oinarrituko da 
lana, ikasleen, familien eta haien gizarte-ingurunearen parte-hartzea lortzeko.
Garrantzitsuena da proposatutako jarduerak lotura estua izango duela UNESCOk 
Garapen Jasangarrirako Hezkuntza (GJH) garatzeko egin dituen ahalegin handiekin.

2015ean, Nazio Batuen Batzar Nagusiak Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda onartu 
zuen, Garapen Jasangarrirako 17 Helburuen batura dena. EBk zeregin erabakigarria 
izan zuen 2030erako mundu-programaren eraketan. Programa hori guztiz koherentea 
da Europaren ikuspegiarekin, eta garapen jasangarrirako mundu-plan bihurtu da. 
UNESCOk programaren erdigunean GJH jarri zuen, helburu horiek lortzeko funtsezko 
tresna gisa. 

Lan europar eta nazional ugari egin da garapen jasangarrirako bulkada eman 
dezaketen funtsezko gaitasunak eskuratzen laguntzeko, hau da, zientzia, teknologia, 
ingeniaritza eta matematika (STEM, ingelesezko siglengatik), herritartasunerako 

2. Ingurumen-jasangarritasuna
irakaskuntzan integratzea

Vladimir Garkov
Politiken arduraduna Europar Batzordea

Hezkuntza, Gaztedi, Kirol eta Kulturako Zuzendaritza Nagusia
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hezkuntza, ikaskuntza pertsonala, soziala eta etengabeko ikaskuntzarako funtsezko 
gaitasunak. Hurrengo urratsa izango da estatu kideek GJHren esparruan hartutako 
ikuspegiak konbinatzea eta haien ahaleginei Europako ikuspegia gehitzea.

Honakoak dira erdietsi behar ditugun xede nagusiak:

a) Ikasleei ingurumena zainduz lan egiteko eta bizitzeko beharrezkoak diren 
ezagutza, trebetasun eta jarrerak ematea, bai gaur egungo, bai etorkizuneko 
belaunaldientzat.

b) Ikasleek beren gizarte-inguruneko jardueretan parte har dezaten laguntzea, 
aldaketa-eragile bihur daitezen, bizimodu jasangarriagoen alde.

c) Ikastetxe eta irakasleei orientazioa eta laguntza ematea, estatu kideen artean 
lankidetzan aritzeko eta bizipenak trukatzeko moduari buruz.

Irakasleak funtsezkoak dira aipatutako helburuak lortzeko. Zeregin konplexua eta 
funtsezkoa betetzen dute ikasleek portaera-aldaketetan parte har dezaten eta 
EBko estatu kideetan oinarri zientifiko sendoetan eta praktika eredugarrienetan 
oinarritutako neurriak har ditzaten.
Irakasleek areagotu egin beharko dituzte beren jardunaren diziplinarteko 
alderdiak eta alderdi pragmatikoak, eta, horretarako, irakaskuntza-komunitateak 
inplikazio handiagoa izan beharko du diziplina guztietatik EB osoko zentroetan, 
bai eta unibertsitateetan, ikerketa-laborategietan, enpresetan, osasun publikoko 
administrazioetan, liburutegietan, familietan, gobernuetan, legegintza-kidegoan eta 
abarretan ere.

Garapen Jasangarrirako Hezkuntzak partaidetzazko irakaskuntza- eta ikaskuntza-
metodoak behar ditu, ikasleak motibatu eta gaitzeko beren jokabideak aldatu eta 
ildo horretan neurriak hartze aldera. Pentsamendu kritikoa, etorkizuneko egoerei 
buruzko hausnarketa eta erabakiak lankidetzan hartzea sustatzen dute, eta, horri esker, 
ikasleek konfiantzaz jardun eta parte hartu ahal izango dute eguneroko egoeretan eta 
gobernatzeko modu demokratikoetan.

Metodologia zientifikoa, diziplina anitzekoa eta ekintzara bideratua, garapen 
jasangarrirako hezkuntza hobekuntza sozial eta pertsonalerako bultzada indartsua 
da. GJHren parte den aldetik, herritartasunerako hezkuntzak funtsezko eginkizuna 
betetzen du egungo mundurako beharrezkoak diren ezagutzak, gaitasunak eta 
jarrerak garatzeko; azkar garatzen ari den eta teknologia nagusi duen mundu honek 
komunikazio-urritasuna eta arazo sozioekonomiko konplexuak baititu. Horrek guztiak 
Europako herritar guztien erabateko konpromisoa eta parte-hartzea eskatzen du.
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1. Eco-Schools: Ekoeskolak eta 
klima-aldaketari buruzko hezkuntza:
Gizabanakoen artean aldaketa eragitea!

Nicole Andreou
Coordinadora internacional
Eco- Schools

Pramod Kumar Sharma
Director Principal de Educación

Eco-Schools

Ekoeskolak programak 25 urte daramatza atsedenik gabe eta arduraz lan egiten, hezkuntza 
garapen jasangarriaren agendak funtziona dezan lortzeko eragile erabakigarri gisa aitortua 
izan dadin ziurtatzeko. Garapen Jasangarrirako Hezkuntza da bere tresnarik boteretsuena, 
eta ikaskuntza esperimentalaren bidez herritar aktiboen belaunaldiak prestatzen laguntzen 
du.

Klima-aldaketa jasangarritasunaren erronka konplexua da, eta munduari eragiten dio, bai 
arazoan, bai konponbidean. 13. Garapen Jasangarriaren Helburua, klimaren aldeko ekintzari 
buruzkoa, sektoreartekoa da; beraz, gainerako helburu guztietan du eragina, eta, ondorioz, 
funtsezko garrantzia du Garapen Jasangarriaren Helburuak lortzeko. 13.3 xedeak hezkuntza, 
sentsibilizazioa eta giza eta erakunde-gaitasuna hobetzea eskatzen du, klima-aldaketa 
arintzeko, horretara egokitzeko, ondorioak murrizteko eta detekzio goiztiarrean lan egiteko. 
Hezkuntzaren ikuspegitik, klima-aldaketak, jasangarritasuneko edozein gaik bezala, bi 
alderdi ditu: hari buruz ikastea eta harekin konpromisoa hartzea konponbideak aurkitzeko. 
Larrialdi klimatikoak hezkuntza-sistemek orain arte landu dituzten bide tradizionalak eta 
denbora-eskala desafiatu ditu. Nahiko denbora laburrean gizartea asko eraldatzea erraztuko 
duen hezkuntza behar da.

Atariko behaketa gisa, hezkuntza-gorputzak kontuan izan behar du ingurumen-gaiak 
proiektatzeko moduak kezka sor dezakeela, eta, horrenbestez, gaiak bereziki zailak izan 
daitezkeela gazteentzat, eta horrek etsipenera eramaten duela askotan, ezintasun- eta 
apatia-sentsazioarekin. Arazoen eskala ikaragarriak autoeraginkortasunari buruzko zalantzak 
sor ditzake, eta arazoen konponbidean esku hartzeko tarte gutxi utz dezake. Hezkuntza-
prozesuak, beraz, itxaropen-, ausardia- eta konpromiso-giroa sortu behar du, pertsona 
bakoitzak ekintza bakoitza garrantzitsua dela sinets dezan eta helburu baterako ekintzak 
hartzeko gai izan gaitezen. Jarduteko gaitasuna edo 'agentzia' honela definitzen da: 
«Pertsona batek gizartearen arazoak mekanismo demokratikoen bidez konpon ditzaketen 
ekintzak hautatzeko eta modu kritikoan gauzatzeko duen gaitasuna» (Odabaşı, Kurt, 
et al., 2011). Haurtzaroko nortasuna eratzen da etorkizunaren ikuspegia pertsonak bere 
buruarekiko eta inguratzen duen munduarekiko duen jarrera positiboaren oinarrien gainean 
eraikitzen denean. Haurrak ez du instintiboki negatiboa dena aurresuposatzen, bizitzan 
ontasuna baino ez dagoela uste baitu. Pentsamendu positiboaren kultura bat, honela 
ulertuta: «Gizartearen aldaketa-prozesuetan espiritu eraikitzailea erakusteko gaitasunak 
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pertsona baten ekintza-gaitasuna baldintzatzen du» (Jeffery, 2011), edozein hezkuntza-
erakunderen azken helburua izan beharko litzateke.

Klima-aldaketarako hezkuntzak, funtsean, ondo funtzionatzen ez duten gauzetan 
oinarritu beharrean, eskura dauden baliabideak erabiliz irtenbidea bilatzen duen ikerketa 
hautemangarria izan beharko luke. Aukera berriak etengabe arakatzeak erronka ezezagunei 
aurre egiteko konfiantzazko jarrera eragiten du. Adibidez, Ekoeskolak programa ekintza 
positiboan edo 'handprint' filosofian (eskuaren arrastoa) oinarritzen da. Indiako Ingurumen 
Hezkuntzako Zentroa 2007an UNESCOren Ingurumen Hezkuntzari buruzko Konferentzian 
kontzeptua lehen aldiz aipatu zuen erakundea da. Haren arabera, «eskuaren aztarna» 
naturan giza aztarna murrizteko gauzatutako ekintza positiboaren neurria da, bai eta 
jasangarritasunaren bidean ekintza positiboak gauzatzeko konpromisoa ere. «“Oinaren 
aztarnak” gizakiak Lurreko baliabideen gainean egindako presioa neurtuko luke; aitzitik, 
“eskuaren aztarnak” bakarka zein talde gisa kontsumoaren eta planetaren gaitasunaren 
artean berriro ere oreka ezartzeko egin dezakeguna neurtzen du».
Programak eragile-ahalmena ematen die ikasleei, informatua egonda erabakiak hartzeko 
eta bizitza errealeko jasangarritasun-gaiei buruzko neurri positiboak hartzeko. Hori 
egitean, elkarrekin lan egitera bultzatzen dira, bai eta beren ingurune soziala irtenbide 
kooperatiboetan inplikatzera ere.
Proiektuetan oinarritutako ikaskuntzarekin, Zazpi Urrats aldaketarako pedagogiaren bidez, 
programak esperientzia praktikoa eskaintzen du arazoak ebazteko trebetasunen inguruan 
(pentsamendu kritikoa eta sortzailea, erabakiak hartzea, etab.), ondoren, herritar parte-
hartzailearen gaitasun bihurtzen direnak.

Esperientziazko ikaskuntzarako aukerek, hala nola eskolaren karbono-aztarna murrizteak 
edo ekonomia zirkularraren printzipioak betetzeak, arazoak ebazteko trebetasunak garatzen 
laguntzen dute. Emaitzak amalgama bat osatzen du, ikerketa bat, analisi kritiko bat eta 
hausnarketa bat egin ahal izan direlako, bai eta ekintza indibidual eta kolektiboez osatutako 
etorkizunaren ikuspegia izan delako ere. Garapen Jasangarriko Helburuek, zerbait lortzeko 
nahiak eta ekintza positiboetan sinetsita egoteak (autoeraginkortasunaren eta kontrol-
lekuaren bidez) adibidez, berekin dakarte konpromisoa, beldurra hobe erabiltzea eta ekiteko 
agindu morala. Esperientziak eta jarduerak oso lotuta daude.

Bizipenean oinarritutako ikaskuntza ahalbidetzeko gakoak, ekiteko konpetentzia hori garatze 
aldera, askotariko estrategia, ikuspegi eta pedagogiak eskatzen ditu, ikasleak eta eguneroko 
bizitzako inguruneak ardatz hartuko dituztenak, eragitea simulatzeko eta praktikatzeko. 
Ikuspegi horietako batzuk lankidetzarekin eta ikaskuntza kooperatiboarekin ere lotuta 
daude, baterako ikerketak egiten dituzten ikastetxeak senidetzearen bidez eta alderdi 
anitzeko elkarteen bidez, askotariko ikuspegien trukea sustatzeko.

Gakoa da ikasleen eta ikastetxeen arteko elkarrizketa sustatzea testuinguru desberdin 
eta askotarikoetatik, besteak beste, eremu sozioekonomiko, geografiko eta kulturaletik. 
Helburu horrekin, proiektuek motibazio handiagoa sortzen dute guri eragiten diguten 
benetako gaiak aztertzeagatik. Gogoratu arazo bat ikusten ez baduzu, «arazorik zergatik 
ez dagoen» jakitea galdera ona dela hasteko. Halaber, bisitaldiak edo landa-txangoak, 
inkestak adituekin eta trukeak egiteko eta ikasteko aukera ematen duten elkarrizketak 
antolatzea metodo eraginkorra da; izan ere, helburu esplizitu gisa mundu guztiari mesede 
egitea duen ikaskuntza erlazionatzeak ekiteko informazioa indartu eta eman dezake. Era 
berean, garrantzitsua da simulazioa edo beste pertsona baten larruan egotea sustatzen 
duten ikuspegiak erabiltzea: rol-jokoak, jolas-jarduerak, esperimentuak edo kasuen 
azterketak. Planteamendu horiek enpatia sustatzeaz gain, ikasgelara ikuspegi desberdinak 
ekartzen laguntzen dute. Era horretako simulazioek kontrol-tokia ni-ra aldatzen eta 
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autoeraginkortasunean sinesten ere laguntzen dute, biak ala biak erabakigarriak pertsonek 
neurriak har ditzaten. Benetako ikaskuntza-esperientziei buruz hausnartzeak, erredakzioen, 
egunkarien eta eztabaiden bidez, ikasleei neurri zentratuak hartzea ahalbidetuko dien 
ezagutza eraikitzen laguntzen die. Dozenteek kontuan hartu beharko lukete gai batean lan 
egiten duten pertsonek, adituak edo bestelakoak izan, beren bizipenei buruzko kontakizunak 
emateko aukera. Hori ikasgelara eraman liteke bideoak proiektatuz edo gai jakinetarako 
sortutako ikus-entzunezko beste elementu batzuk erabiliz. Esperientzia horiek sena eta 
ekiteko motibazioa pizten dituzte.

Klima-aldaketa kontzeptu dimentsioaniztun eta abstraktua da, irudikapenaren bidez 
sinplifika daitekeena: kontzeptu-mapak, egoerak sortzea edo bizi-zikloaren analisia. Tresna 
horiek kontzeptu abstraktuak ukigarriak bihurtzeaz gain, ekiteko aukerak identifikatzen 
laguntzen dute.

Gogoan izan dezagun beti ezen, ideia batzuen onarpena areagotzeko eta arau sozialak 
sortzeko, garrantzitsua dela haiei buruzko egunak ospatzea eta kontzientziazio-kanpainak 
egitea. Ikasleek hainbat bitartekoren bidez jakitera ematen dituzte eta, hala, kontzientziazioa 
sustatzen dute; horretarako honakoak egin ditzakete: blogak, webguneak eta sare 
sozialetako argitalpenak idatzi, bideoak sortu, kontzentrazioak eta manifestazioak antolatu, 
erakusketak, kaleko antzezlanak edo «flashmob-ak».

Jokabide-emaitzei dagokienez, funtsean, ikusi nahi dugu ikasleek karbono-aztarna gutxiko 
bizimodua hartzen dutela, bertako produktuak erosten dituztela, konponketak egitearen 
eta berrerabiltzearen alde egiten dutela, baliabideen erabilera partekatua sustatzen dutela 
eta abar. Kontsumo arduratsuaren eta, ahal den neurrian, murriztearen gisako ekintzek 
adierazten dute ikasleek onartzen dutela, adibidez, energia osagai erabakigarria dela 
ekoizpen- eta kontsumo-sistemetan. Proiektuek karbono-aztarna txikiena duten jokabideak 
eta praktikak sustatu beharko lituzkete: oinez ibiltzea, bizikleta erabiltzea, arduraz 
kontsumitzea edo energia eta baliabideak eraginkortasunez erabiltzea. Ikastetxea eta bere 
lurrak proiektu “berdeak” gauzatzeko gune bikainak dira: modu praktikoan ulertzen lagun 
dezakete landareek karbono-hustutegi gisa nola jokatzen duten. Beraz, klima-aldaketari 
buruzko proiektuen bidezko ikaskuntzak ere bultzatu beharko lituzkete ikasleak karbono-
aztarna kontrolatu eta murrizten duten eta arduraz jokatzen duten enpresei babesa ematera.

Hezkuntza-proiektuek klima-aldaketaren hainbat alderdi jorratu beharko lituzkete. 
Klima-aldaketa arintzeko berotegi-efektuko gasen isurketak murrizteaz gain, gero eta 
garrantzitsuagoa da horien ondorioetara egokitzea eta gure gizarteak erresilienteagoak 
izatea. Klima-aldaketaren aurkako borrokarekin batera biztanleria zaurgarria babestu 
eta munduko beste arazo batzuen aurka ere borrokatu behar da, hala nola pobreziaren, 
desberdintasunaren eta ingurumenaren narriaduraren aurka.

Horrez gain, ikastetxeentzat funtsezkoa den beste gogoeta bat da ikasleak animatzea klima-
aldaketaren arazoak tokiko eta nazioarteko ikuspegietatik iker eta jakinaraztera. Horrek 
informazioa sintetizatzen eta munduko politika eta konponbideak ulertzen laguntzeaz gain, 
sentsibilizazioa areagotzeko erabil ditzaketen komunikazio eraginkorrerako trebetasunak 
garatuko ditu. Konpetentzia horiek baliagarriak izango lirateke kontzientziazioko eta ekintza 
komunitarioko tokiko kanpainak planifikatzeko eta gauzatzeko. Gazteak informatuta egonda 
erabakiak hartzeko prestatzen ere laguntzen dute, bereziki boto-eskubidea erabiltzen 
dutenean, orain eta bizitza osoan herritar aktibo gisa.
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eTwinning-en, ikasleek eta dozenteek klimaren 
aldeko ekintza ulertzeko eta horretan parte hartzeko 
ikertu, sortu eta jarduteko aukera dute. Hurrengo 
atalean hainbat eTwinning proiektu aurki daitezke 
adinaren eta konplexutasunaren arabera sailkatuta. 
Proiektu horiek irakasleei eta hezkuntzako beste 
langile batzuei lagundu diezaiekete eskola-
saioetarako ideiak hartzen eta gaiari buruzko 
sustapen-, hezkuntza- eta konpromiso-jardueretan 
parte hartzen hainbat ikuspegitatik.

2. Twinning proiektu inspiragarriak

Proiektu honek ingurumenari buruz ikastera 
eta Haur Hezkuntzan Stem programazioa eta 
trebetasunak praktikatzera bultzatzen ditu 
ikasleak. Parte-hartzaileek aurrez aurreko 
eta lineako hainbat jarduera egin zituzten, 
proiektuko gainerako parte-hartzaileekin in situ 
zein nazioartean lankidetzan arituz.

Jarduerak ingurumen-gaiei buruzko jolasekin 
hasi ziren, eta irakasleek online partekatu 
zituzten, gero ikasgela guztietan jolasteko.
Ondoren, ikasle-talde bakoitzak zuhaitzen 

zientziari buruz ikasi zuen marrazkiak eginez, zuhaitzak landatuz, jolastokian 
esperimentuak eginez eta zuhaitzen egiturari eta garrantziari buruzko informazioaren 
bidez. Ikastalde bakoitzak programazio bat sortu zuen paperean, TwinSpace-ko beste 
ikastaldeekin trukatu zutena. Hori guztia aurrerago Beebot-ak (robot programagarriak) 
programatzeko prestaketa moduko bat izan zen. Animalia ezberdinen aztarnak ere 
aztertu zituzten.
Natura-ingurunea aztertu zuten jolasak, arte-sorkuntzak eta eskola-bidaiak eginez. 
Horren ondoren, itsas dortoka bati buruzko ikerketa sakonagoa egitea erabaki zuten. 
Jokoak, proiekzioak eta online jarduerak sortu zituzten jarduera horretarako. Liburu 
elektroniko bat sortu zen, ikastalde guztien ekarpenak biltzen zituena. Era berean, irudi 
kolaboratibo baten animazio laburra sortu zuten. Kode-zuhaitza partekatu eta gehiago 
landu zen lineako bilera batean.

1. Gure basoa, gure bizitza

HAUR HEZKUNTZA0-6 URTE
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Gainera, ikastalde guztien artean istorio bat idatzi eta ilustratu zuten, bigarren liburu 
elektroniko batean aurkeztu zena. Azkenik, naturako irudien hiztegi zientifiko bat idatzi 
zen, naturako elementuen definizioak eta ilustrazioak zituena. Ekarpen guztiak bildu 
eta hirugarren liburu elektroniko batean aurkeztu ziren. Proiektuaren berri emateko, 
webgune bat sortu zuten parte-hartzaileek, eta bertan partekatu zituzten liburu 
elektroniko guztiak, jolasak eta hezkuntza-ibilbide horren bidez eskuratutako praktika 
eredugarriak. 
 
Herrialdeak: Bulgaria, Eslovakia, Espainia, Estonia, Grezia, Lituania, Serbia eta 
Turkia.

TwinSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/79649/home
Tresnak: Beebot, Pic-collage, Mentimeter, Issuu

2. Berdume
Berdumek botereak ditu eta Lurra salbatzen 
saiatzen da. Proiektuko ikasleek diseinatutako 
pertsonatxo superheroiko horrek «berdume» 
izaten irakasten die haurrei. Proiektuak 
ingurumenaren inguruko kontzientzia sortzea 
eta Lurra babesteko har daitezkeen neurriak 
aurkeztea zuen helburu. Horrekin, gaitasun 
digitalak eta komunikatiboak hobetzeaz gain, 
sormena sustatu zen.

Eskola bakoitzak banaka egindako jardueren 
bidez lortu zituen helburu horiek, eta gero 

gainerako zentroekin partekatu zituen. Parte-hartzaileek marrazkiak eta iradokizunak 
argitaratu zituzten Padlet-en «Berdume» izateko moduari buruz. Adibidez: 
plastikoaren erabilera murriztuz, garraio publikoa erabiliz, zuhaitzak landatuz, 
zaborrik lurrera bota gabe, etab. Laburbilduz: «murriztuz, berrerabiliz eta birziklatuz». 
Iradokizun horiek guztiak ikasleek praktikan jarri zituzten tokiko ekintzen bidez eta 
guztien artean liburu elektronikoak sortuz. Klase bakoitzak loreak eta zuhaitzak landatu 
zituen, lorezaintzan aritu ziren beren eskolan. Ikastalde bakoitzaren ekarpenekin 
elkarlanean idatzitako lehen liburu elektroniko batean, argi utzi zen haurtzarotik lagun 
daitezkeela arriskuan dauden animaliak. Ikastalde bakoitzak kapitulu bat idatzi zuen 
eta bere marrazkiak eta ilustrazioak gehitu zituen. Gaian sakontzeko, ikastetxe batek 
aditu bat gonbidatu zuen arriskuan zeuden espezieei buruzko hitzaldi bat eman zezan. 
Beste ikastalde batek eskolako patioan harrapatuta zegoen txori bat salbatu zuen, 
eta hirugarren batek lineako baliabideak aztertu eta kontzientziaziorako informazio-
kartelak sortu zituen.

Bigarren liburu elektroniko bat idatzi zuten elkarrekin, zuhaitzei eta haien garrantziari 
buruzko ikerketak egin eta gero (ikastaldeek inguruko basoak bisitatu zituzten 
horretarako). Hirugarren liburu elektroniko batean, «airearen eta uraren kutsadura» 
aztertzen zen, airearen eta uraren kutsaduraren kausak barne, baita konponbide 
posibleak ere. Parte hartu zuen ikastaldeetako batek gaia sakonago aztertu zuen eta 
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euri azidoari buruz ikertu zuen, kartelak eta tramankuluak sortuz gai garrantzitsu hori 
beste zentroetako partaideei hobeto azaltzeko. 

Parte hartu zuten ikasle guztiek laugarren eta azken liburu elektroniko kooperatibo bat 
sortu zuten plastikoa murrizteari buruz: ikastalde bakoitzak plastikoak ingurumenean 
dituen ondorioak ikertu zituen. Aurkikuntzak TwinSpace-ko Padlet bat erabiliz 
partekatu eta eztabaidatu zituzten, aurrerago ikastetxe bakoitzean plastikoaren 
erabilera murrizteko kanpaina bat prestatzeko. Kutsadura plastikoaren aurkako 
borrokari buruzko ideia eta iradokizunekin liburu elektroniko bat sortu zuten guztien 
artean.

Proiektuari amaiera emateko, ikastalde bakoitzak abesti bat eta lehiaketa baterako 
bideo bat sortu zituen. Proiektua jakitera emateko jarduera asko egin ziren, esate 
baterako proiektua tokiko ingurunean eta ikastetxeko gainerako lekuetan aurkeztea, 
edo alkatetzara bisita egitea, besteak beste.

Herrialdeak: Espainia, Frantzia, Georgia, Grezia, Erresuma Batua, Serbia, Turkia.

TwinSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/67282/home
Tresnak: StoryJumper

Ikerketa zientifikoen arabera, udaberria lehenago hasi 
da klima-aldaketaren ondorioz. Ikastetxeek laguntza 
eman diezaiekete zientzialariei, Europa osoan 
zuhaitzetako hostoak noiz kimatzen diren jakiteko 
datuak bilduz.
Proiektu honetan, parte-hartzaileek beren eskualdeetan 
hazten diren zuhaitz-espezieak hautatu zituzten, haien 
espezimenak identifikatu zituzten beren ikastetxearen 
eremuan, ikusi zuten udaberrian hostoak noiz kimatu 
zitzaizkien eta behaketa zientifikoak erregistratu zituzten 
«iNaturalist» herritarrentzako zientzia-aplikazioan.

NBEren Garapen Jasangarrirako Helburuekin bat,
ikastalde horiek mundu mailako benetako arazo 

bat ikertzen lagundu zuten. Talde nazional bakoitza, ikerketzen zuen bitartean, 
beste herrialdeetako taldeekin harremanetan zegoen, eta, horrela, etengabeko 
atzeraelikadura jasotzen zuen. Prozesu horri esker, herrialde bakoitzeko ikasle-
ikertzaileek beste talde batzuei eskatu zieten espezie batzuei buruz ikertzeko eta 
informazioa eta ideiak trukatu zituzten. Proiektuaren amaieran, talde guztiek euren 
herrialdeko faunari eta klimari buruzko aurkezpen kolaboratiboa sortu zuten, hainbat 
zientzia-hedabidetan argitaratutako artikulu eta ikus-entzunezko materialak aztertuz. 

3. Hiru detektibe Europa osoan barna 
LEHEN HEZKUNTZA7-11 URTE
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Proiektu honek garapen jasangarria izan zuen 
ardatz, eta hondakinen kudeaketa, energiaren 
erabilera eta neurri ekologikoak ikertu zituen.

Ikasleek beren ingurunea ikertu zuten, beste 
eskoletakoekin alderatuta. Natura-erreserben, 
ibaien eta haien ikastetxetik gertu dauden beste 
ingurune naturalen argazkiak, marrazkiak eta
 deskribapenak partekatuz, bai eta haien 
atzean dauden istorioak eta kondairak ere. Era 

horretan, bertako ingurumenari buruz ikasi zuten eta partaideen urruneko herrialdeak 
esploratzeko aukera izan zuten. Parte hartu zuten ikastetxeen arteko elementuak 
alderatu ahal izateak balioa gehitu zion proiektuari, izan ere, aukera eman zuen, 
batetik, eskola bakoitzaren ingurunea ezagutzeko, eta, bestetik, ingurumen-kezka 
berberak eragiten dituzten errealitate desberdinak behatzeko. Truke horren bidez, 
ikasleek gogoeta egin zuten eko-herritar gisa duten eginkizunari buruz, eta Europa 
osoko eko-herritarrek dituzten elkartasunaren eta gizarte-harremanen ideiak aztertu 
zituzten.
Proiektuaren logotipoa diseinatzetik hasita (lineako marrazketa-tresna baten bidez 
egin zen), proiektuak jarduera kooperatiboak eta informazio-trukea barne hartu zituen. 
Euren ikerketa laburbiltzeko, liburu elektroniko bat sortu zuten, adituen irudi, argazki 
eta iradokizunak jasotzen zituena, flamenko arrosa bati buruzko errealitate areagotuko 
istorio kooperatiboarekin batera.

Gainera, ikasleek ibaiei buruzko olerki-sorta bat sortu zuten eta, guztiek batera, 
bideokonferentzia bidez abesti bat kantatu zuten, elementu geografiko horien omenez. 
Azkenik, ekitera dei egin zuten film laburren bidez, non «kontrakarrean joateko» 
arrazoiak eta ingurumenari laguntzeko moduak izan zituzten hizpide.
 
Herrialdeak: Espainia, Grezia, Italia eta Txekiar Errepublika.

TwinSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/68150/
Tresnak: iNaturalist eta Padlet

TwinSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/77330/home
Tresnak: Padlet, Myadvent, Madmagz, SurveyMonkey, Koji, flipgrid

Ikasleei beren ikaskuntza-prozesua, erronkak eta baliabideak aztertzean aurkitu 
zituzten konponbideak azaltzeko eskatu zitzaien.
Proiektu honi esker klima-aldaketak dituen ondorioei buruz hausnartu ahal izan zuten, 
bai eta herritar «arruntek» ere mundu-mailako arazoak konpontzen lagun dezaketela 
ohartzen ere.

Herrialdeak: Alemania, Kroazia, Espainia, Frantzia, Georgia, Italia, Letonia, 
Polonia, Portugal, Erresuma Batua, Errumania, Turkia.

4. Goazen kontrakarrean!
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Proiektu honetan, ikasleek hiru hilabete eman 
zituzten hiru gai ikertzen eta aztertzen (gai bat 
hileko): lurzoruaren kutsadura, uraren kutsadura 
eta airearen kutsadura.

Hilero esperimentuak egin zituzten, informazio-
kartelak eta kontzeptu-mapak diseinatu 
zituzten, eta gainerako ikastaldeekin bildu 
zuten informazioa partekatu zuten web-mintegi 
batean. Jarduera horien bidez, kontzeptu eta 
prozesu zientifikoekin ohitu ziren.

Era berean, beren ikasteko eta ezagutzak beren ikastetxeetan ekintza bihurtzeko 
aukera izan zuten, birziklatzearen eta sentsibilizazioaren bidez.

Herrialdeak: Bulgaria, Eslovakia, Frantzia, Italia, Errumania, Turkia eta Ukraina.

Proiektu honetan, ikasleek munduak dituen 
ingurumen-arazo eta -erronkei buruzko ezagutzak 
garatu eta sakondu zituzten, eta, aldi berean, 
ezagutza horiek ekintza bihurtu zituzten.

Hainbat jardueraren bidez, gainerako ikasleak 
eta haien gizarte-ingurunea klima-aldaketari, 
birziklapenari, hondakinei eta kutsadurari buruz 
kontzientziatzeko lan egin zuten.

Gai ekologikoei buruzko kartel bat sortu zuten, ikasle gazteagoei zaborra birziklatzen 
eta bereizten irakatsi zieten, familiei etxeetan egiten dituzten ekintza ekologikoei 
buruzko elkarrizketak egin zizkieten eta ingurumen-gaiei buruzko lehiaketak, jokoak 
eta gurutzegrama digitalak sortu zituzten, ondoren beren eskola-komunitate 
osoarekin partekatzeko. Horrez gain, gainerako ikasleak ekintza ekologikoetan aktiboki 
parte hartzera animatu zituzten, material birziklatuetatik eta zaborretatik beren 
artelan 'berdeak' sortzeko. Zeregin bakoitzaren ondoren, bideo erakargarriak sortu 
zituzten gaiari buruz sentsibilizatzeko modu gogoraerraz eta dibertigarrian. Ikasleek 
nazioarteko

5. Naturaren aktibistak

6. Lur planetaren lagunak

TwinSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/81904/home
Tresnak: Blogspot, StoryJumper
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Proiektu honetan, Frantziako eta Herbehereetako 
Lehen Hezkuntzako ikastetxeek elkarrekin lan egin 
zuten beren eskualde eta inguruko ibaietako (Garona 
eta Mosa) hondakinei buruz ikasteko.

Ikastaldeek zaborra bildu eta sailkatu zuten, paper 
birziklatuarekin egindako txartelak trukatu zituzten, 
eTwinning-eko abesti bat konposatu eta abestu 
zuten elkarrekin hondakinen bereizketari buruz eta 
proiektuan zehar jasotako informazioan oinarritutako 
jokoetan parte hartu zuten. Herrialde bakoitzean 
«hondakinen dantza» baten koreografia ere egin eta 

egin zuten. Gero, dantza guztiak elkartu zituzten pieza kolaboratibo bakarra osatzeko. 
Aplikazio gehigarriei eta IKTen tresnei dagokienez, ikasleek audioak, Voki bidezko 
animazioak eta ingelesezko eta frantsesezko hiztegi-fitxak grabatu zituzten, hizkuntza-
ezagutzak bereganatuz eta ingurumenari buruzko hiztegia aberastuz. Azkenik, 
garbiketa-jarduerak sortu eta antolatu zituzten beren zentro eta ingurune lokaletan, 
eta horietan hondakinak bildu, sailkatu eta birziklatu zituzten. 

Herrialdeak: Frantzia, Herbehereak.

 
taldeetan parte hartu zuten, inguruko erronka ekologikoen argazkiak (zaborra 
lurrean eta kutsadura agertzen zutenak, adibidez) aztertuz eta partekatuz, eta, aldi 
berean, herrialde bakoitzeko naturaren edertasuna partekatuz. Azkenik, proiektuari 
buruzko iritziak biltzea lortu zuten guztien artean inkesta bat eta hausnarketa-taula 
bat osatuz, eta horrek aukera eman zien bizipenak eta ikaskuntza-prozesuaren 
ekarpenak partekatzeko.

Herrialdeak: Espainia, Italia, Polonia, Errumania.

7. Ez dago galtzeko denborarik

TwinSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/70295/home
Tresnak: Biteable

TwinSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/70605/home
Tresnak: Voki
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Proiektu honek ikasleak prestatu zituen linean 
ikertzeko eta aurrerago bildutako informazioa material 
erakargarria sortzeko erabiltzeko, hala nola elkarlaneko 
abestiak. Proiektuan elkarlaneko metodologiak, 
sormen-lanak eta komunikazio arduratsua erabili ziren.

Gaur egungo erronketatik abiatuta, ikasleak klima-
aldaketari eta ingurumen-gaiei buruz aritu ziren. 
Triciderren jarduera bati esker, beren ideiak linean 
errespetuz adierazten ikasi zuten. Egunkari birtual 
bat egiteko gonbitea egin zitzaien, beren ideiak eta 

jarduerei buruzko iritziak erregistratzeko. Elkar ezagutzeko hainbat bideokonferentzia-
saio egin eta parte hartu zuten ikastalde guztien arteko elkarrekikotasunezko jardueren 
ondoren, ikasleek nazioarteko taldeetan parte hartu zuten, honako gai hauek hizpide 
izanik: ura aurreztea, elikadura osasuntsua, energia aurreztea, ingurumena babestea, 
hondakinak, elkarrizketa eta bakea, eta leloa.
Ikerketa-jarduera abiapuntu gisa hartuta, hiztegi-orriak eta hitz-lainoak sortu ziren 
gai bakoitzerako. Gaur egungo ingurumen-erronkak kontuan hartuta, iraganeko 
erronkak aztertzera animatu ziren ikasleak. Jarduera hauetan, ikastalde bakoitzak 
Holokaustoari eta Bigarren Mundu Gerrako historiari buruz ikasteko moduak ikertu 
zituen, eta ondoren galderak eta iritziak partekatu zituzten. Azkenik, etorkizunari 
begira, nazioarteko taldeek abesti baten zatiak idatzi zituzten, bakoitza gai baten 
inguruan. Geroago, talde guztien letrak eta kantu-zatiak batu zituzten, landutako gai 
guztiak jorratzen zituen nazioarteko abesti bakar bat sortzeko. Bideoklipak sortu eta 
nazioarteko kantu kolaboratzailearen bideo nagusia eta izenburua aukeratu zituzten: 
«Europa: Atzo —Gaur— Bihar».

Herrialdeak: Alemania, Frantzia, Ukraina.

8. Europa: Atzo—Gaur—Bihar

TwinSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/68107
Tresnak: Tricider, Mentimeter, Dragnsurvey, Zeemap, Befunky, Collagephoto, 
Pixi, Birdsdessine, Framapad
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Proiektu honetan, ikasleek, nazioko eta nazioarteko 
taldeetan elkartuta, gure planetari buruz eta 
etorkizuneko belaunaldiei begira nola babestu ikasi 
zuten. Ekintza praktikoak aztertu zituzten ingurumena 
zaintzeko, baliabide naturalak kontserbatzeko, energia 
eta ura arduraz kontsumitzeko eta hondakinen arazoari 
irtenbideak aurkitzeko helburuarekin. 
Tokian tokiko informazioa bilduz, aztertuz eta lurralde 
bakoitzak ingurumen-gaiak tratatzeko dituen moduak 
partekatuz, eskolek plan bat egin zuten baliabide 
naturalen xahutzea murrizteko, kutsadura mugatzeko 
eta birziklatzeko.

Ikerketa eta informazio-bilketa Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako bost Helburu 
(NBEren GJH) aztertuz hasi zen: ur garbia eta saneamendua, energia eskuragarria eta 
ez-kutsagarria, klimaren aldeko ekintza, itsaspeko bizitza eta lehorreko ekosistemen 
bizitza. Ekipo nazionaletan GJHak aztertu zituzten kutsadura eta energia-iturri 
alternatiboak ardatz hartuta, eta sortutako baliabideak partekatu zituzten: buru-
hausgarriak, kartelak, informazio-fitxak, lehiaketak, bideoak, lineako jokoak, proiekzioak 
eta abestiak.

Ondoren, talde bakoitzak kontzientziazio- eta komunikazio-kanpaina bat sortu 
zuen, blog bat, kartelak edo prentsako albisteak barne, eta, gero, birziklatze- eta 
kontzientziazio-jardueretan parte hartu zuen bere ikastetxean eta komunitatean. 
Ikasleek ikaskide gazteenentzako lantegiak antolatu zituzten, ikastetxearen ingurua 
garbitu zuten eta gaiari buruzko erakusketak antolatu zituzten, erakutsiz zaborretik zer 
lor daitekeen, nola birziklatu eta hori zergatik den hain garrantzitsua.

Proiektuak ikasketa planeko hainbat gai barne hartzen zituen: fisika saio baten osagarri 
gisa esperientziak egin zituzten, hondakinak tratatzeko zentro bat, parke eoliko bat 
eta espazio naturalak bisitatu zituzten, euren arte irakasleekin erakusketak antolatu 
zituzten birziklatutako objektuekin egindako pieza artistiko originalekin, eta bideoak 
eta jolasak sortu zituzten «Scratch» erabiliz euren informatika irakasleekin kodea 
sortzeko. Gainera, kanpoko adituak gonbidatu ziren ikastetxeetara, katedradunak 
esaterako, beren ezagutzen berri eman zezaten. Ikasleek nazioarteko taldeetan lan egin 
zuten lineako ipuin kolaboratibo bat sortzeko, baita abesti bat konposatzeko ere, eta 
ipuin horretan oinarritutako joko digital bat sortu zuten. Elkarlaneko liburu digital bat 
ere argitaratu zuten, Lurreko baliabide energetikoei buruzko ikerketa sakona egiten 
zuena, baita bertako herrialdeetako arazoen adibideak eman eta haiek aztertu ere.

Herrialdeak: Albania, Armenia, Azerbaijan, Eslovakia, Grezia, Italia, Jordania, 
Txekiar Errepublika, Tunisia eta Ukraina.

9. Eskuz esku gure lurra salbatu

TwinSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/82885/home
Tresnak: Kahoot, Answergarden, Bookcreator, Scratch, Learningapps
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Proiektu honek zientzia polarren azterketak ditu 
hizpide, bereziki Antartikan ANDRILL proiektuaren 
testuinguruan egindako ikerketa zientifikoak 
(Lurraren aurreko berotze- eta hozte-aldiei 
buruzko informazioa biltzen duen Antartikako 
zulaketa zientifikoaren proiektua).

Eskola-proiektuan, kasko polarretan gertatzen 
diren aldaketek planeta osoko klima-aldaketan nola 
eragiten duten aztertu zuten ikasleek.
Azken urteetan gertatu diren klima-aldaketei 

erreparatu zieten, bai Mediterraneoko arroan, bai Iberiar Penintsulako kostaldean. 
Taldeetan, bi poloetako historiari, geografiari eta erronka klimatikoei buruz ikasi zuten, 
eta lineako hainbat tresnaren bidez informazioa partekatu zuten. Ondoren, ikasle 
espainiarrek beren homologo italiarrei espainierazko esloganak sortzen irakatsi zieten. 
Klimarekin lotutako gaiei buruzko hiztegi-fitxak sortzeaz gain, informazioa partekatu 
zuten eta bideokonferentzian bildu ziren euren aurkikuntzak komentatzen jarraitzeko.

Era berean, parte hartu zuten ikasleek ikastetxeetako txikienak inplikatu zituzten. 
Bigarren mailako ikastaldeek audio-grabaketa bat sortzen lagundu zuten, non euren 
ezagutzak partekatu zituzten ipar eta hego poloei buruz ikasi ondoren. Ikasle txikienek 
bideoak, jolasak eta fitxak sortu zituzten gainerako ikaskideekin partekatzeko.

Antartikako esploratzaile eta zientzialarien bizitzari buruzko informazioa lortzeko, 
egunkari zientifikoak eta Antartikako espedizioak aztertu zituzten. Bestalde, egunkari 
bat sortu zuten elkarrekin, lekuari buruzko terminologia guztia biltzen duen hiztegi 
batekin batera. Tokiko konferentziak ere antolatu zituzten gai honen inguruan: 
«Europako herritarrak benetan jabetzen al dira klima-aldaketak eragindako arazoez? 
» Eta Magallanesek eta Elkanok munduari emandako bira aztertu zuten, esploratzaile 
horiek deskribatutako itsasoak denborarekin nola aldatu diren ikusita.

Azkenik, Espainiak Antartikan duen basearekin zuzenean konektatu zuten, non 
zientzialari eta militarrek kontinentearen historia azaldu eta jarduera batzuk aurkeztu 
zituzten.

Herrialdeak: Espainia, Italia.

10. Zientzia edukatiboak aurrera egingo 
du gure bitartez

TwinSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/65407/home
Tresnak: SoundCloud, Calameo, Issuu
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Klima-aldaketa eta ingurumena ardatz 
dituen diziplinarteko proiektu honek 
ingelesa atzerriko hizkuntza gisa, IKT, 
zientziak, matematikak eta gizarte-zientziak 
barne hartzen ditu. Ikasleak bidaia batean 
murgildu ziren National Geographic-ekin: 
zientzialari eginkizuna eman zitzaien eta 
esploratu gabeko uharte bateko biztanleak 
zirela imajinatu behar zuten.

Ikasleek hainbat gai jorratu zituzten, hala 
nola bizitzeko gune bat aurkitzea eta
uharteko bizitza jasangarria eta ekologikoa 

izango zela ziurtatzea. Proiektuan nazioarteko talde mistoetan lan egin zuten, beren 
ideiak eta ikerketaren emaitzak partekatuz. Talde bakoitzak hainbat zeregin betetzeko 
misioa jaso zuen. Lehorreratu ziren uhartea ikuskatu behar zuten: uhartearen mapa 
aztertzeko eskatu zitzaien, bere topografia, baliabideak eta balizko arriskuak ulertzeko. 
Ikastaldeak elkarlanean aritu ziren, arauak eta lehentasunak ezarri zituzten, eta gero 
egunkari kolaboratiboak sortu zituzten, izandako erronkei buruz idazteko.

Misio horiez gain, ikastaldeek zientzialari ospetsuei buruzko Kahoot jokoak sortu 
zituzten: talde bakoitzak bere jokoa aurkeztu zuen eta txapelketa bat antolatu 
zen. Horrek aukera eman zien lineako joko bat diseinatzeko, bai eta Europa osoko 
partaideen artean ikasi eta informazioa partekatzeko ere. Taldeek kutsadura, energia 
eta hondakinak bezalako gaiak ikertu zituzten tresna digitalen bidez, besteak beste: 
Google Earth, Padlet-ak, Tricider, Voicethread, Flippity, Linoit, Popplet (kontzeptu-
mapen tresna), Meetingwords, Story Jumper, Book Creator eta Google-ren 
diapositiba-proiekzioak.

Ikastaldeek proiektuaren berri eman zuten, jasotako informazioa partekatuz eta gaiari 
buruzko kontzientziazioa sortuz beren ikastetxean eta tokiko ingurunean, hainbat 
modutan: informazio-jardunaldiak antolatu zituzten, proiektua eta haren emaitzak 
irratian eta ikastetxeetako blogean aurkeztu zituzten, proiektuari eta ikastetxerako 
edukiari buruzko kartelak egin zituzten, artikuluak argitaratu zituzten eskola-
aldizkarian eta abar. Azkenik, proiektuaren emaitzei buruzko bideo-mezu laburrak 
grabatu eta partekatu zituzten.

Herrialdeak: Eslovenia, Espainia, Italia, Errumania, Ukraina.

11. Esploratzaileen munduko kluba

TwinSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/65407/home
Tresnak: SoundCloud, Calameo, Issuu
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Proiektu honek natura-ondarea du ardatz, 
eta ikasleek ingurumenari buruz duten lotura 
eta ezagutza sustatzen ditu. Proiektuaren 
helburua zen ikasleek naturarekiko duten 
lotura indartzea eta hura balioestea, bai eta 
ikasleak garapen jasangarriaren enbaxadore 
bihurtzea ere.

Proiektuan ikastaldeak nazioarteko taldeetan 
aritu ziren, baliabide naturalei buruz ikasten 
(Korsikan - Scandola Erreserba Naturala, eta 
Extremaduran – 

Monfragüeko Parke Nazionala). Nazioarteko talde bakoitzak Europako Ingurumen 
Elkartea bailitzan jokatu zuen, eta bertan ideiak eztabaidatu eta neurriak hartu 
zituzten. Proiektua gaztelaniaz eta ingelesez gauzatu zen. Lehen urrats batean, 
ikasleek talde mistoetan lan egin zuten erreserba natural bakoitzaren alderdiei buruz: 
kokapena, bertako flora- eta fauna-mota edo eremu horrek aurre egin beharreko 
arazo eta erronkak. Bigarren urrats batean, nazioarteko taldeetan antolatu ziren, 
aukeratutako gaien arabera, eta talde bakoitzak beste zeregin batzuk izan zituen:

— Diseinu-taldeak kartelak, esloganak eta pankarta digitalak sortu zituen.
— Prentsa-taldeak blog bat sortu zuen naturgune horiek dituzten erronkak 
azaltzeko, eta erronka horiei buruzko eztabaida sortu zuen dokumentu kolaboratibo 
baten bidez.
— Ikerketa- eta dokumentazio-taldeak inguru natural horiei buruzko artikuluak, 
webguneak eta bideoak bildu zituen.
— Hezkuntza-dibulgazioko talde batek ikerketa- eta dokumentazio-taldearen 
antzeko lanak egin zituen.

Ondoren, bi eskolek ikerketa eta egindako lana laburbiltzen zuen PowerPoint 
aurkezpen komun bat sortu zuten. Gainera, espazio natural horiek babesteko deia 
egin zuten tokiko prentsan, irakasleentzako prestakuntza-saioetan, Twitterren eta 
ikastetxeetako aldizkari digitaletan.

Herrialdeak: Espainia, Frantzia.

12.  Monfragüe eta Scandola:
helburu bakarra!

TwinSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/78338/home
Tresnak: Google Pack, SurveyMonkey, Twitter
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Proiektu honetan, Guadalupeko ikasleek –
Karibeko lurralde frantsesa– Itsaso Baltikoaren 
ondoan dagoen Joniškiseko ikasleekin lan egin 
zuten. Ikasleek arrisku eta hondamendi naturalak, 
zientzia globalen aplikazioak eta kalte ekologikoen 
konponbideak ikertu zituzten.

Proiektu hau 2017ko irailean Guadalupe uhartea 
suntsitu zuen Maria urakana dela-eta sortu 
zen. Talde nazionaletan, herrialde bakoitzak 

bere zonaldeko hondamendi naturalak jasateko arriskuak aurkeztu zituen: 
tsunamiak, lurrikarak eta urakanak Guadalupen; uholdeak, urakanak eta ekaitzak 
Lituanian. Ondoren, ikastaldeek Kahoot jolas batean parte hartu zuten trukatutako 
informazioarekin, eta StoryMap bat egin zuten online, hondamendi natural handienak, 
horien kokapena eta oinarrizko informazioa jasotzen zituena. Azkenik, elkarlanean 
aritu ziren datuak bildu eta kartografiatzeko. Horren emaitza gisa Paulius Šukys-ek, 
Lituaniako taldekoak, aplikazio bat sortu zuen bildutako datuetan eta parte-hartzaile 
guztien ekarpenetan oinarrituta.

Aplikazio mugikorrak hondamendiari buruzko datuak (eragindako kalteen mota, 
argazkia eta tokia, hondamendiaren ebaluazioa eta deskribapena) lineako mapa batera 
bidaltzeko aukera ematen du. Aplikazioa frantsesez eta lituanieraz dago eskuragarri, 
eta mapa webgune batean kontsulta daiteke.

Herrialdeak: Frantzia (Guadalupe), Lituania.

13. Arriskuak Lurrean — Arriskuen Lurra

TwinSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/56107/pages/page/325439
Tresnak: Padlet, Genially, Kahoot

BATXILERGOA16-19 URTE

32 IKASGELAK EKINEAN Klima-aldaketaren didaktika eTwinning-ekin



14. Ekoeskolak energia aurrezteko ekinean

Proiektu honetan, ikastaldeek ikastetxeak eta eurek energia 
aurrezteko jardueretan parte hartu zuten. Etorkizun 
jasangarria eraiki eta gizarte demokratiko batean parte 
hartzen duten herritarrak izateko beharrezkoak diren 
ezagutzak, jarrerak eta balioak bereganatu zituzten, 
aldarrikapenak egin eta neurri positiboak hartu ahal 
izateko.

Proiektuaren lehen zatia «ekoesnatzean» oinarritu zen (gai 
ekologikoei buruz kontzientziatzea); horretarako, ikasleei 

zuten kontzientzia ekologikoaren maila ebaluatzen lagunduko zien galdetegi bat erabili 
zuten. Ondoren, ikastalde bakoitzak bere herrialdeko berotze globala aztertu zuen, egungo 
tenperaturaren eta aurreko hamarkaden artekoaren aldea neurtuz. Ikasleek gaia aztertu 
zuten dokumentalen eta klase bakoitzean egindako ikerketen bidez, eta proba eta jarduera 
digitalak sortu zituzten gainerako ikastaldeentzat. Era berean, pentsamendu kritikoko 
jardueretan parte hartu zuten gai nagusia aztertuz: zergatik ematen zaie gizakiei hain gaizki 
klima-aldaketari buruz hausnartzea? Ikastalde guztietako ikasleek komentatu zuten eta 
beren ideiak partekatu zituzten bideo eta Tricider bidez.

Gai nagusiak aztertzeak produktu komun bat sortzera eraman zituen: erantzun guztiak bildu 
eta erlazionatzen zituen kontzeptu-mapa bat. Hori izan zen abiapuntua ingurumenari buruz 
pil-pilean dauden gaiei buruz ikasteko, GJHak eta bidegabekeria klimatikoa ardatz hartuta, 
dozenteek bildutako eta Padlet-en eta lineako beste tresna batzuen bidez partekatutako 
bideoen eta informazioaren bidez.

Proiektuaren bigarren zatian, ikasleek beren ingurunea behatu eta hari buruz ikasi 
zuten. Ikastetxe bakoitzak bere instalazioak bisitatu zituen, eraikinaren egungo egoera 
erregistratzeko argiztatzeari, berotzeari, leihoei, etxetresna elektrikoei, errendimendu 
elektrikoari eta ikasleen jarrerari dagokienez. ‘Energiaren bisita’ horri argazkiak atera 
zitzaizkion eta bideoan grabatu zen. Ikastetxe bakoitzak proiektuan parte hartzen zuen beste 
ikastetxe batetako arazoentzako irtenbideak komentatu eta iradokitzen zituen. Jarraian, 
bakoitzean tokian tokiko ingurunerako ekintzak sortu ziren, gainerako herritarrak klimaren 
arazoetan esku hartzera mugiarazteko. Jarduerek honakoak barne hartzen zituzten, besteak 
beste: kartelen erakusketa, birziklatzeko txokoak, informazio-saioak beste gela batzuetan, 
ikastetxetik kanpoko graffitiak edo zaborra biltzea ikastetxearen ingurumarietan.

Proiektuaren hirugarren eta azken zatian, ikastaldeek kanpaina ekologiko bat abiarazi zuten, 
eta elkarrekin liburu elektroniko bat sortu zuten garapen iraunkorraren aldeko helburuak 
eta jarduerak sustatzeko. Horrez gain, esloganak idatzi eta kartelak, liburuxkak eta fanzine 
kooperatiboak sortu zituzten, energia aurrezteko aholkuez eta YouTuben mezu ekologikoez 
beteta.

Herrialdeak: Alemania, Espainia, Grezia, Polonia. 

TwinSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/71729/pages/page/654355
Tresnak: Learningapps, Tricider, Issuu, Padlet, Mindmeister, Pizap, Kizoa, Picmonkey, 
Befunky, Canva, Spark Adobe
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TwinSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/65041/pages/page/380858
Tresnak: Madmagz, Kahoot, Prezi, learningapps

Diziplinarteko proiektu honek garapen jasangarria 
eta klima-aldaketa modu espezifikoan landu zituen. 
Geografia irakasgaiaren programa tradizionalaren 
barruan ikasi ohi diren gaiak egokitu ziren.

Landutako gaien artean honako hauek zeuden: 
elikadura, energiarekin lotutako gaiak, arrisku 
handiko eremuak, garraioa eta mugikortasuna (hiriak 
eta garapen jasangarria).

Ikasleak nazioarteko taldeetan lan egiten hasi ziren, lineako bilerak eginez, lehenik eta 
behin, beren ingurunea eta herrialdeetako klima-aldaketaren azterketa deskribatuz.

Ondoren, gai bat aukeratu zuten. Bigarren lineako bileran, ikastaldeek lankidetzan 
jardun zuten eta hautatutako gaiari buruzko ondorioak elkarri aurkeztu zizkioten, 
hainbat IKT tresna erabiliz, hala nola ahots-aurkezpenak, dokumentu partekatuak, 
foroak eta abar. Talde bakoitzak klima aldaketari buruzko glosario bat sortu zuen 
ingelesez, norvegieraz eta frantsesez. Hirugarren topaketan, nazioarteko aldizkari 
kooperatibo digital bat sortu zuten: Madmagz bat. Egile-eskubideei buruz ikasi zuten, 
eta gero bideokonferentzian bildu ziren beren partaideekin aldizkariko hainbat orrialde 
idazteko, ikertuz eta eztabaidatuz. Laugarren bileran, nazioarteko talde bakoitzak 
bere lana aurkeztu zuen, proiektuaren ebaluazioari erantzun zion Dragnsurvey-ren 
bidez (inkestetarako aplikazio bat) eta emaitzak irakasleekin aztertu zituen. Amaitzeko, 
Madmagz-aren behin betiko bertsioa aurkeztu zuten: «Gure bizilekuko klima», hiru 
gai jorratzen zituena: 1. Kirola praktikatzea eta klima-aldaketa, 2. Klima: oraina eta 
etorkizuna, eta 3. Klima-aldaketa eta kutsadura: energia berriztagarria.

Proiektuaren amaieran, Norvegiako eskolak sortutako Kahoot jokoan parte hartu zuen, 
landutako gai guztiak barne hartzen zituena. 

Herrialdeak: Frantzia, Norvegia.

15. Gure bizilekuko klima
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TwinSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/42698/pages/ 
page/253693
Tresnak: Pixton, Canva, googledocs, Pictramap, Padlet, Tricider, Quizizz

16. Babes dezagun gure ingurunea/ 
Together we protect our environment

Alemanez, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez 
egindako diziplina anitzeko proiektu eleaniztun honetan, 
ikasleek birziklatzearekin, garapen jasangarriarekin, 
haien hirien jarrera ekologikoarekin eta ikastetxeetako 
kontzientziazioarekin lotutako gaiak aztertu zituzten.

Proiektuaren jardueretan, atzerriko hizkuntzak ikastearekin 
batera, kontzientziazio ekologikoa eta garapen jasangarria 
jorratu zituzten. Irakasleek aukera eman zieten

gaiaren dimentsio globalaz jabetzeko eta proiektuaren 
ezagutza diziplinartekoa zela egiaztatzeko. Lehen jarduera gisa, talde nazionaletan lan egin 
zuten, eta elkarrekin haien herriei buruzko jokoak, probak eta proiekzioak sortu zituzten, bai 
eta inguruko florari eta faunari buruzkoak ere. Parte-hartzaileek bildutako material guztia 
jaso zuten liburu digital baten bidez partekatzeko. Taldeek beren herrialde, eskualde eta 
ikastetxeetako ingurumen-politikaren eta -jarduketen aurkezpenak sortu zituzten. Ondoren, 
kartelak eta proiektuaren berri emateko materiala egiten lagundu zuten: ikastalde batek 
marrazki bat sortu zuen, eta beste batek ikasten ari ziren bigarren hizkuntzako eslogan eta 
testuekin osatzen zuen.

Beren aztarna ekologikoak murrizte aldera, galdetegi bat egin zuten ikaskideen aztarna 
ekologikoa ezagutzeko eta emaitzak aztertu zituzten. Jarduera horrek beren bizimoduek 
ekosisteman duten eragina erakutsi zien parte-hartzaileei, eta oinarri ona eman 
zien bizi-estilo jasangarriago bateranzko bidean egin zitzaketen jokabide-aldaketez 
hausnartzeko. Ondoren, nazioarteko taldeetan lan egin zuten jokabide-kode bat idazteko: 
ekoherritartasunerako arau komun batzuk, ingurumena errespetatzen duten ekintzetan nola 
parte hartu azalduz, gaiari buruzko irudi eta infografiekin, bai gaztelaniaz bai ingelesez.

Azkenik, nazioarteko taldeek elkarlaneko komiki bat sortu zuten ingelesez eta gaztelaniaz, 
eta talde bakoitzak gai bat asmatu zuen horretarako. Gero, beste talde batek testua bineta 
bihurtu zuen. IKT tresna-sorta bat erabili zen komikiak sortzeko, Pixton, Canva, komikiak 
sortzeko aplikazioak eta abar.

Bestalde, ikastetxeen gizarte-ingurunea sentsibilizatzeko asmoarekin, ikastetxeko eta 
inguruko ingurumen-erronkei buruzko informazio-postuak ezarri eta informazio-saioak 
antolatu zituzten, birziklatze-jardueretan parte hartu zuten, bideoak eta blogak sortu 
zituzten beren hizkuntza nazionalean, eta tokiko prentsari elkarrizketak ere eman zizkioten.

Herrialdeak: Espainia, Frantzia, Italia eta Turkia.
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Proiektu honetan parte hartu zuten ikastaldeek 
haien herrietako bizitzaren jasangarritasuna aztertu 
zuten. Nazioarteko taldeetan antolatuta, elikagaien 
jasangarritasunari, energiari, hezkuntzari eta ekonomiari 
buruz ikasi zuten.

Lana tokiko ingurunean oinarritzen bazen ere, atzerriko 
ikasleekin elkarlanean aritu ziren ideiak trukatzeko eta 
elkarrekin ikasteko.

Nazioarteko taldeek honako gaiak aztertu eta eztabaidatu zituzten:  

 – Zer itxura du jasangarritasunak? Gai horrek eztabaida eragin zuen Tricider-en 
bidez, eta ideiak trukatu ziren.

 – Zenbateko errespetua diozu ingurumenari? Talde batek inkesta bat sortu zuen eta 
beste batzuek bete eta erantzunak alderatu zituzten.

Talde bakoitzak arlo bat mapeatu zuen lau jasangarritasun-elementutan: nekazaritzako 
elikagaiak, energia, ekonomia eta hezkuntza. Argazkiak egin zituzten eta elkarrekin 
definizio labur bat idatzi zuten galdera honi erantzuteko: «Argazki honek ekintza 
jasangarri bat irudikatzen al du? » Ondoren, test bat prestatu zuten eta informazioa 
beste ikastaldeekin partekatu zuten. Nazioarteko taldeek argazkiak egin eta testu 
laburrak idatzi zituzten Padlet batean, ‘jasangarriak ziren ala ez’ ondorioztatzeko, eta 
froga bat sortu zuten argazkiak erabiliz. Azkenik, eztabaidatik ekintzara pasatzeko, 
gogoeta egin zuten eta elkarrekin hainbat elementu sortu zituzten beren inguruneetan 
ekintza jasangarriei buruzko kontzientzia pizteko. Neurri horien artean, elkarlaneko 
kartel bat diseinatzea zegoen, plastikozko poltsen ordez poltsa berrerabilgarriak 
erabiltzea sustatzen zuena, bai eta ikastetxeetan papera birziklatzeko edukiontziak 
sortzea ere.

Bestalde, ikasleek sentsibilizazio-ekintzak burutu zituzten ikastetxeetan: GJHen 
helburuei buruzko graffitia, irratsaio bat grabatu, janaria eta arropa jaso beren zentro 
zibikoan banatzeko, liburuak bildu eta oparitu, eta beren herrian doako liburutegi 
txiki bat muntatu. Azkenik, proiektuko ekintza, ikerketa eta ezagutza guztiak liburu 
elektroniko komun batean bildu ziren, beste ikasle eta ikastetxe batzuentzat gida eta 
eredu izan zedin.

Herrialdeak: Frantzia, Grezia.

TwinSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/46518/home
Tresnak: Tricider, Issue, Padlet, Photolangage, Dotstorming, GroDebat

17. ZOE

LANBIDE HEZIKETA
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TwinSpace-rako esteka: https://twinspace.etwinning.net/45544/pages/page/266847
Tresnak: Padlet, Learningapps

18. Ihes-joko@
Proiektua lanbide-heziketako zentro batean 
lan egiten zuten ikasleekin egin zen (haien 
espezialitateak elektrizitatea eta elektronika ziren). 
Nazioarteko taldeetan lan egin zuten, hainbat 
gairen inguruan lankidetzan: haize-sorgailuak, 
elektrizitatearen ekoizpena, garraiobideak, 
elektrizitatearen etxeko kontsumoa eta eraikinen 
eraginkortasun energetikoari buruzko Europako 
Zuzentaraua.

Taldeek esleitu zitzaien gaiari buruzko asmakizunak 
sortu zituzten. Besteak beste, honako jarduerak egin
zituzten: online memoria-joko bat, «Nork nahi du milioidun izan? » partida bat, lineako 
buru-hausgarri bat, gurutzegrama bat eta ‘arrastatu eta askatu' irudi interaktibo bat. 

Talde bakoitzak sortutako jarduerei jarraituz, ihes-joko bat asmatu zuten elkarrekin, 
aipatu jokoetatik abiatuta, non galderak eta asmakizunak ebatzi behar zituzten aurrera 
egiteko. Azkenik, ikasleak jolasean aritu ziren ikasgeletan, eta informazio gehigarria 
bildu zuten leku bakoitzeko elektrizitate-ekoizpenari buruz, energia garbi baterako 
trantsizioa egiteko moduari buruz, energia-iturriei buruz eta beste gai batzuei buruz.

In situ jokoan, ikastalde bakoitzak energiarekin lotutako eguneroko bizitzako arazoak 
konpondu behar zituen, eta erabakiak hartzeko ardura haien gain hartu behar zuten. 
Adibidez, honako misio hauek ematen zitzaizkien: «2022ko ekainaren 1a da. Udaleko 
taldearentzat lan egiten duzu. 20 minutu besterik ez dituzu hiriaren jasangarritasunari 
buruzko proiektu global bat amaitzeko. Dakizunez, Europako Zuzentarau berriak araudi 
berriak ezartzen ditu Europako herri guztientzat. Hogei minutu barru, zure helburuak 
aurkeztu behar dizkiozu Europako ordezkaritzari. Orain bost proiektu aurkeztu behar 
dituzu. Bost proiektuak bost orri gorritan daude deskribatuta mahai bakoitzean. Bost 
taldetan banatu, proiektu bakoitzeko bat».

Jarduera honen bidez, ikasleek hainbat arazo jorratu zituzten: nola sortu turbina 
eoliko bat haien herrian, nola hobetu garraioa, nola kontzientziatu etxeko energia 
adimendunaren kontsumoaz, nola hobetu elektrizitatearen errendimendua eraikin 
berrietan, edo nola jarri praktikan energia garbien tokiko plan bat. Talde bakoitzak 
esteka eta eskuliburak jaso zituen pista gisa, lineako ihes-jokoan jasotako erantzunez 
gain.

Herrialdeak: Espainia, Frantzia, Polonia.
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Iazko klimaren aldeko protestek eta eskola-martxek erakusten dutenez, Europako 
gazteek gero eta konpromiso handiagoa dute planetaren berotzearen aurkako 
borrokan. Kalera ateratzen aritu diren gazte horiek —eta etorkizun jasangarriaren 
aldeko konpromisoa hartzen jarraitzen dute COVID-19aren krisiaren testuinguruan—, 
eta 2050ean helduaroan egongo dira. Interes handia dute klima-aldaketaren aurkako 
borrokan eta bizi nahi duten gizarteari forma ematen.

EB osoan, herritarrak oso kezkatuta daude klima-aldaketarekin, eta horri aurre 
egiteko neurriak babesten dituzte (klima-aldaketari buruzko Eurobarometroa15). 
Gainera, 2019ko martxoan egindako inkesta batean16 ikusi zen 15 eta 30 urte bitarteko 
europarren artean klimarekiko eta konpromiso politikoarekiko kontzientziazioa 
areagotu zela eta horietatik hiru laurden mugimendu antolaturen batean sartuta 
zeudela. Galdetu zitzaienean «Nola eraikiko dugu Europa sendoago eta batuago bat?», 
bi herenek baino gehiagok ingurumenaren babesa eta klima-aldaketa arintzea aipatu 
zituzten lehentasun gisa. Bestalde, askoren ustez ikastetxeek gehiago erreparatu behar 
diote klima-aldaketari, ingurumeneri eta portaera ekologikoari.

Hezkuntza funtsezko elementua da mundu osoan klima-aldaketari erantzuteko. 
Gazteei laguntzen die planetaren berotzearen ondorioak ulertzen eta jorratzen, 
neurriak hartzen eta trebetasun sozial eta pertsonalak sustatzen, klima-aldaketa zer 
den ulertzeaz gain, norberaren portaera eta ekintzak nola aldatu ere uler dezaten, 
haien ondorioak mugatzeko eta herritarren parte-hartzearen bidez gizartearen erronka 
handiei aurre egiten laguntzeko. EBko erakundeak datozen belaunaldietara hurbiltzen 
ari dira, era horretan haien ikuspegiak ezagutzeko eta beren ahotsak batzeko gai 
erabakigarri honi buruzko diskurtsoan. 

Publikoaren parte-hartzea funtsezkoa da, batetik, kultura klimatiko berria, kontzientzia 
eta klimaren alde ekiteko motibazioa sustatzeko, eta, bestetik, herritarrak, sektore 
pribatua, gizarte zibila eta esparru guztietako agintariak biltzeko. Klimaren aldeko 
Europako Ituna egituratzen duen elementu bat da17, helburu duena herritarrak 
eta herritar-sareak gure klimaren eta ingurumenaren aldeko ekintzan inplikatzea, 
kontzientziazioa areagotuz, ekintzak bultzatuz eta trukea eta lankidetza sustatuz. 

15 Klima-aldaketari buruzko eurobarometroa 490 https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/docs/ report_2019_
en.pdf
16 Flash Eurobarometro 478: Nola eraiki Europa sendoago eta batuago bat? Gazteen ikuspegia: https://ec.europa.eu/
commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2224      
17 https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_es
18 https://europa.eu/youth/solidarity_es

1. Gazteen eginkizuna klimaren 
aldeko ekintzan
Alessandra Pertot
Informazio eta Komunikazioko funtzionarioa
Europako Batzordea,
Klimaren Aldeko Ekintzaren Zuzendaritza 
Nagusia

Laura Maanavilja
Informazio eta Komunikazioko funtzionarioa
Europako Batzordea,
Klimaren Aldeko Ekintzaren Zuzendaritza
Nagusia
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Klimaren aldeko Europako Ituna dauden ekintzetan oinarrituko da, eta areagotuko 
ditu, beste ekintza berri batzuk sortuz eta hartuz, eta, aldi berean, ikasteko, trukatzeko, 
elkarrekin sortzeko eta lankidetzan aritzeko aukerak eskainiz.

EBk finantzaketa-aukera desberdinak eskaintzen dizkie gazteei eta gazte-erakundeei. 
Programa horiek klima-aldaketa hutsari baino alderdi zabalagoei eragiten badiete ere, 
esparru horretan proiektuak egin daitezke:

EUROPAKO ELKARTASUN KIDEGOA18:
Boluntariotzan oinarritutako ekimena, gazteek hainbat eremutan ekarpen praktikoa 
egitea ahalbidetzen duena, ingurumena babestea barne. Programa 17 eta 30 urte 
bitarteko gazteei bideratua dago. 

ERASMUS+ GAZTE-TRUKEAK19:
Hainbat herrialdetako 13 eta 30 urte bitarteko gazte-taldeak elkar ezagutzea, elkarrekin 
bizitzea eta aldi laburretan (5-21 egun) proiektu komunetan lan egitea ahalbidetzen du.

ERASMUS+ IKASTETXEENTZAT: 
Zentroetako administratzaileentzako gida praktiko20 honek laguntza ematen du eta 
eskolek Erasmus+ proiektuak eskatzean lor ditzaketen onurak erakusten ditu. Halaber, 
ikastetxeetako dozente, ikasle eta langileentzako aukera ugari zerrendatzen ditu, 
eTwinning barne!

EBko erakundeek gazteekin hitz egiteko mekanismoak ere badituzte, Europar 
Batasunak gazteekin duen Elkarrizketaren, herritarrekiko Elkarrizketen22 eta beste 
ekimen batzuen bidez . .

Gazteei eta irakasleei zuzendutako jardueren artean, 
honako hauek nabarmendu nahi genituzke, besteak 
beste: aldizkaria23 eta «our planet, our future»24 

webgune interaktiboa, 11 eta 16 urte bitarteko gazteei 
zuzendua, EBko hizkuntza guztietan eskuragarri 
dagoena (euskaraz ez).

19 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/youth-exchanges_es
20 https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/9d7d8c4f-13c0-11e9-81b4-01aa75ed71a1
21 https://europa.eu/youth/EU/have-your-say/eu-youth-dialogue_es
22 Sibiun gazteekin izandako Elkarrizketaren nabarmenena, 2019ko maiatzak 8ía joven en Sibiu, 8 de mayo de 2019: https://
audiovisual.ec.europa.eu/en/ video/I-172131?lg=OR&sublg=undefined eta Gazteen Elkarrizketa COP25ean Madrilen, 
2019ko abenduak 12: https:// ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues/citizens-dialogue-madrid-executive-vice-
president-frans-timmermans- european-green-deal-2019-dec-12_es
23 https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/6af369ed-6221-11e8-ab9c-01aa75ed71a1
24 https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/node_es
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Klima-aldaketa hemen da. Haren eragina denborarekin areagotu 
egiten denez, gaur egungo haur eta gazteak dira ondoriorik larrienak 
pairatuko dituztenak. Baina ez gara biktima pasiboak, inoiz ez bezala 

hasi gara borrokan. Adibide bat Greta Thunberg da. 2018an, Greta 
Thunberg izeneko hamabost urteko neska suediar batek eskola-umeen 

mugimendu planetarioaren txinparta piztu zuen, Gobernuak klima-
aldaketaren aurka gehiago inplikatzea eskatzen baitzuten. Orain, 

milioika lagun bildu dira. Mundu osoko gazteak beren trebetasunak 
erabiltzen ari dira klimaren aldeko ekintzaren alde hitz egiteko, 

hezkuntzaren, zientziaren eta teknologiaren bidez.

ANDREI-ANTONIE, 11 URTE, ERRUMANIA

2. Zer pentsatzen dute gazteek 
klima-aldaketaz?

Planeta zaindu behar dugu 
bakarra dagoelako. 
Geroz eta denbora gehiago 
hartu ekiteko, orduan eta 
gehiago kostatuko zaigu.

ERIKA, 9 URTE, ESPAINIA

GURE PLANETA SALBATZEKO misio 
garrantzitsua duen talde kolaboratibo gisa, 
«RISPARMIOMETROA» diseinatu eta sortu 

genuen, Lur Planetaren aldeko jarrerak neurtzen 
dituen tresna. Beste ikastalde batzuei proposatu 

genien lehiaketa positiboa da.
LEHEN HEZKUNTZAKO IKASLEEN TALDEA, ITALIA
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Erreala da eta gertatzen ari da jada.
Dagoeneko frogatuta dago gizakiak eragindako klima-aldaketak 
areagotu egiten duela uholdeak, muturreko prezipitazioak, 
bero-boladak eta baso-suteak izateko arriskua, gizakientzat, 
animalientzat eta ingurumenarentzat ondorioak eraginez. Eta 
etorkizunak ere itxura txarra du. Arazo hau konpontzeko ezer 
egiten ez badugu, are okerragoa izango da. Berri ona da ez 
gaudela bakarrik: pertsonak, komunitateak, hiriak, enpresak, 
eskolak, talde konfesionalak eta beste erakunde batzuk neurriak 
hartzen ari dira. Gure bizitzak horren mende baleude bezala ari 
gara borrokan, hala da eta.
1. Bat egin dezagun klima-aldaketarekin lotutako neurri ausartak 
hartzeko.
2. Erabil dezagun energia zentzuz. Horrela gastuak aurrezten dira!
3. Ardura gaitezen energia berriztagarriak erabiltzeaz.
4. Elika gaitezen klimaren egonkortasunean pentsatuz.
5. Abiaraz dezagun klimari buruzko eztabaida.
6. Erabil ditzagun garraio ekologikoak.

NIL, 16 URTE, ERRESUMA BATUA

Denok partekatzen dugu planeta hau. Bizitza 
eta bizitzeko behar dugun guztia eman digu. 
Beraz, interes handiagoa erakutsi eta zaindu 
beharko genukela uste dut. Ez dugu kutsatu 
behar, gure hondakinak birziklatu behar ditugu, 
gas kaltegarrien emisioa murriztu, plastikorik 
ez erabili, basoak ez moztu, eta askoz gehiago. 
Zenbat eta esku gehiagok bat egin, orduan 
eta gehiago lagunduko diogu gure planetari. 
Daukagun bakarra da.

VANESA, 10 URTE, ESLOVAKIA
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Klima-aldaketa gure bizitzei eragiten dien arazo handi bat da. Nik uste 
dut gazteek klima-aldaketa gelditzeko neurriak hartu beharko lituzketela. 
Ez badugu neurririk hartzen, hurrengo belaunaldiek gure eredu txarrari 
jarraituko diote eta klimak okerrera egingo du.
Inguruko jendea animatu beharko genuke birziklatzeko. Plastiko gutxiago 
erabili beharko genuke eta naturan denbora gehiago eman. Gure 
elikagaiak ere landu behar ditugu, eta ez alferrik galdu. Arreta handiagoa 
jar genezake arropan eta erabiltzen ditugun gauzetan..

IRIS, 17 URTE, KROAZIA

Mundu guztiak ezin du dena egin, baina 
garrantzitsuena da ahalik eta gehien egitea 
gure Lurra salbatzen laguntzeko. Klima-
aldaketaren ondorioek atsekabegarriak 
diruditen arren, oraindik badago itxaropena. 
Ez erabili plastikozko lastotxorik! Erabili 
poltsa berrerabilgarriak! Zuhaitz bat landatu! 
Elektrizitate gutxiago erabili! Oso erraza da!

ALINA, 11 URTE, ERRUMANIA

Klima-aldaketa konplexua eta faktore anitzekoa 
da. Hezkuntzaz gain, adituen ikerketen datuak 
eta emaitzak behar ditugu, bai eta gaur egungo 
jardunbide okerretarako alternatibak ere. Biharko 
helduak gara, eta gaurko hezkuntza eremu sendoa 
da ideia berritzaileentzat, orainaldi gris hori 
etorkizun itxaropentsu bihurtuko baitute.

IKASI, PENTSATU, BERRITZAILEA IZAN.

CHRISTOS, 14 URTE, GREZIA
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Klima-aldaketa baldintza 
meteorologiko eta klimatikoen 
aldaketa azkarra da.
Kezkatuta nago itsasertzean bizi 
naizelako eta nire herrialdeko zati 
batzuk desager daitezkeelako. 
Erronken barruan hondamendi 
naturalak saihestea sartzen da, 
tsunamiak kasu. Ura birziklatu eta 
aurreztu dezaket, baina gazteek 
ezin dute askorik egin helduek ongi 
jokatzen ez badute.

GABRIEL, 11 URTE, PORTUGAL

COVID-19arekin eta konfinamenduarekin okupatuta 
gauden bitartean, munduak eta naturak sendatzeko aukera 
izan zuten. Gure jarreren ondorioz, besteak beste, erregai 
fosilak erretzea edo zuhaitzak moztea, klima-aldaketa arazo 
handia bihurtu da. Baina, zoritxarrez, oraindik ez zaigu 
gehiegi axola. Une batez triste jartzen gara, baina gero 
esaten dugu ezin dugula ezer egin bakarrik. Zer gertatuko 
litzateke mundu guztiak erabakiko balu ekintzarik txikienak 
ere lagundu dezakeela? Gure etorkizunean pentsatu behar 
dugu. Zuhaitz bat landatzen baduzu edo lanera bizikletan 
bazoaz ere, mesede bat egingo diozu zeure buruari; eta 
denek egiten badute, gure mundua salbatuko da. Mundu 
guztiak egin dezake zerbait, ekin dezakegu!

SIMAY, 14 URTE, FRANTZIA

Klima-aldaketari buruzko eTwinning 
proiektuan asko eztabaidatu dugu, 
eta orain badakigu gutako bakoitzak 
eginkizun bat duela etorkizun hobea 
lortzen laguntzeko. Birziklatzea, 
murriztea, birpentsatzea eta 
berrerabiltzea etxean, eskolan eta leku 
guztietan eguneroko bizitzan aplikatu 
beharreko praktikak izan beharko lukete. 
Ekintza sinpleek alde handia eragin 
dezakete gu guztiok inplikatzen bagara 
eta kezkatzen bagara.

LITO, 14 URTE, GREZIA
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3. Gomendatutako 
eTwinning jarduerak

Klima-aldaketaren kontzientzia eta ulermena adin goiztiarrean bultzatzea da, 
funtsean, portaerak eta jarrerak aldatzeko modurik onena. Lanean hasteko lehen 
urratsa informatzea da. Erabakiak hartzeko eta ditugun aukerak ezagutzeko 
fenomenoak ulertu behar dira. Ikasleek eta dozenteek klima-aldaketaren arrazoiei, 
ondorioei eta erantzunei buruzko informazio guztia lortu behar dute. Ongi 
informatua egoteak ekintzara bultzatzen du. Gero, ikasleek klima-aldaketaren 
ondorioei buruzko informazioa eman diezaiekete beste pertsona batzuei, 
elkarrizketen, gutunen, udal-bileren eta haien botoen bidez.

Aurreko kapituluan, klima-aldaketarekin eta ingurumen-erronkekin lotutako gaiak 
jorratzen zituzten eTwinning proiektuen adibide batzuk ikusi genituen.
Klima-aldaketaren gaiari buruzko jarduera ugari egin daitezke hainbat arlotan, 
zientzian hasi eta arte eta teknologiaraino. Jarraian, beste eTwinning ikastalde 
batzuekin elkarlanean antola daitezkeen hainbat jardueren iradokitzen zaizkizue.

Ikasleek birziklatzearen garrantziaz eztabaidatzen dute eta birziklatzearen gaia gelan 
sartzen dute. Botatzen dituzten gauzak aztertzen dituzte eta hainbat objektu nola 
erabil ditzaketen pentsatzen saiatzen dira. Dozenteek hiru TwinBoard irekitzen dituzte 
eta ikasleei eskatzen diete ideiak botatzeko zereal kaxa bat, detergentezko plastikozko 
botila bat eta azken jostailuaren kartoizko kaxa berrerabiltzeko. Irtenbide sortzaileetan 
pentsatu behar dute, eta gutxienez 100 ideia proposatu behar dituzte objektu 
bakoitzerako.

Jarduera amaitzen dutenean, dozenteek lehiaketa txiki bat prestatzen dute 
ikasleentzat. Beren familiekin objektu berri bat pentsatu eta sortu behar dute, bestela 
botako lituzketen artikuluak birziklatuz. Irakasleek erakusketa txiki bat jartzen dute 
ikastetxean, eta familiak, ikasleak eta gainerako irakasleak gonbidatzen dituzte. 
Hautagai-zerrenda guztiak biltzen dituen paper bat ematen zaie bertaratutako 
guztiei, eta gogokoen dituzten hiru hautagaien alde bozkatu beharko dute, kontuan 
hartuta, batetik, materialaren sormenezko erabilera eta, bestetik, objektu berriaren 
erabilgarritasuna. Hiru proposamen irabazleak iragartzen dira eta hiru objektu horien 
argazkiak TwinSpace-ra igotzen dira. Partaide guztiek irabazle izateko hautatu dituzten 
eskulanak igo dituztenean, eskola guztietako ikasleek gustukoenen alde bozkatzen 
dute. Irabazleak iragarri eta sari txiki bat ematen zaie.

Birziklatu, 
Berrerabili, 

Murriztu
ADINA
4–10

TRESNAK
Dotstorming
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Ikasleek, lehenik eta behin, janaria nondik datorren eta elikadura-sistema nola aldatzen 
ari den egiaztatzen dute linean. Bilera digital batean, beren baratzea lantzearen balioaz 
eztabaidatzen dute eta nekazaritza-praktika ekologikoak identifikatzen dituzte, beren 
eskola-baratzea planifikatzeko.

TwinSpace-ko foro batekin edo beste tresna batekin, euren herrialdeetan landu ohi diren 
barazkiak proposatzen dituzte, behar dutena adieraziz: airea, ura, argia, tenperatura 
eta espazioa. Era berean, elkarrekin ondo funtzionatzen duten landareak ikertzen eta 
egiaztatzen dituzte.
Kide diren herrialde guztietan landatuko dituzten zenbait landare aukeratzen dituzte, 
baita landatu nahi duten beste edozein barazki ere. Material guztia lineako lorezaintza-
gida batean biltzen dute, eta bertan, barazkien landatzeari buruz behar duten informazio 
garrantzitsu guztia dute.
Parte hartzen duen ikastalde bakoitzak:

 – Lorategiaren diseinua marrazten du, eta behar duen espazioaren neurriak islatzen ditu.
 – Landatzea programatzen du: zer eta noiz landatuko den.

Ikasturtean zehar, parte hartzen duten eskolek beren planen garapena partekatzen 
dute hainbat grafikorekin, bai eta uztari eta barazkiei buruzko ideiekin ere, hala nola, 
biobirziklatze-liburu bat sortzea, saltzea, eskolan azoka ekologiko bat antolatzea ezagutzak 
partekatzeko eta pertsona gehiagori baratze biologiko baten balioaren berri emateko edo 
produktuak elkarri bidaltzeko.

Dozente eta ikasleek klima-aldaketari buruz eta ohitura ekologiko positiboak nola 
sortu eztabaidatzen dute. Ikasleei eskatzen zaie azter ditzatela hainbat baliabide eta 
egin ditzatela ideiak ingurumenari laguntzeko eguneroko jarduera posibleei buruz. 
Herrialde parte-hartzaile guztietako ikastaldeek haien ekarpena egin ondoren, ikasleak 
nazioarteko taldeetan banatzen dira, eta honako gai hauetako bat ematen zaie aukeran:

 – Birziklatzea
 – Energia aurreztea
 – Ur-kontsumoa
 – Elikadura-ohiturak

Talde bakoitzak ingurumenarekin lotutako bospasei ohitura adostu behar ditu, 
adibidez, «energia aurrezteko»: nire mugikorra entxufetik ateratzen dut kargatu bezain 
laster. Ohitura ekologiko horiek guztiak TwinSpace-ra igoko den taula batean bilduko 
dira. Taula hori ikastalde osoarentzako jarduera gisa eta/edo ikasle bakoitzarentzako 
etxeko lan gisa egin daiteke. Astearen amaieran, ohitura berrietara ohitzen ari 
direnentz egiaztatuko dute, laukitxo zuzena markatuz. Hilero, taulak aztertzen dira 
eta ingurumena gehien errespetatzen duen ikaslea saritzen da (jardueren araberako 
baremoa prestatu behar da). Taula ikastetxeko gainerako ikastaldeei ere helaraz 
dakieke.
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Irakasleek kutsadura mota desberdinak landu ditzakete gelan, edo, bestela, 
ikasleak helduagoak badira, informazioa bilatzeko eta ikaskideei azaltzeko eska 
diezaiekete. Lineako bilera batean, parte hartzen duen ikastalde bakoitzak 
kutsadura-mota bat aukeratzen du deskribatzeko: airea/argia/ura/lurra. Gero, 
ikasleei eskatzen zaie nazioarteko taldeetan lan egiteko (8 urtetik aurrera) eta 
haien kutsadura-motarako konponbideak aurkezteko. 

Lau taldetan bana daitezke: 1. airea, 2. lurra, 3. ura eta 4. argia. Emaitza TwinBoard 
batean, kartel batean edo film labur batean erakuts daiteke. Azkenean, parte 
hartzen duen talde bakoitzak kutsadura-mota bat hautatzen du eta baliabide 
guztiak biltzen ditu mahai-joko bat sortzeko (edo lineako joko bat edo kartoiarekin 
egindako bat). Kartoiarekin egindako jokoak ‘sugeak eta eskailerak’ motakoak izan 
daitezke, eta bildutako informaziotik ateratako datuak izan ditzakete, adibidez: 
«Egongelara joatean zure logelako argia piztuta utzi duzu, atzera egin hiru lauki». 
Kasu horretan, parte hartzen duten gainerako eskolentzako mahai-jokoak ere sor 
daitezke, eta ikastetxeetara postaz bidali.

Lau eta sei partaide bitarteko ikasle-talde multinazionalak osatzen dira. Talde bakoitzak 
dokumentu partekatu baterako esteka bat jasotzen du. Bilera digital batean, taldeei 
eskatzen zaie aldi berean beren kabuz lan egiteko eta klima-aldaketari buruzko 
ideiak idazteko. 10 minutu ematen zaizkie zerrenda osatzeko, ideiak errepikatu gabe. 
Denbora amaitzen denean, irakasleek ideia gehien dituen taldea zein den ikusiko dute. 
Klasea zoriondu egiten da dakiten guztiagatik, eta gero eguraldiaren eta denboraren 
arteko aldea azaltzen da. Halaber, berotegi-efektua azaltzen da, baita klima zergatik 
berotzen ari den ere. Talde guztiei eskatzen zaie dokumentu berean pentsa eta idatz 
ditzatela klima-aldaketari buruz dituzten galderak, adibidez: «Nola eragingo dit klima-
aldaketak? Nor da klima-aldaketaren erantzulea? Nori eragingo dio klima-aldaketak? 
Nola lagundu dezaket? Zergatik ari da itsas maila igotzen?». Lineako saioa amaitzen 
denean, ikasleei denbora gehiago ematen zaie hurrengo jarduerara arte, galderak 
gehitzeko.
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Lau eta sei ikasle arteko taldeak osatzen dira. Talde bakoitzak honako gai hauetako bat 
hautatzen du:

 – Gure eguneroko errutina
 – Aluminiozko lata baten bidaia
 – Ogi-barra baten bidaia

TwinBoard batean idatzi behar dituzte esnatzen direnetik egiten dituzten jarduera 
guztiak, edo aluminiozko lata bat edo paperezko poltsa batean ogi-barra bat lortzeko 
behar diren urratsak. Taldeek elkarrekin lan egiten dute irudiak eta testua erabiliz 
grafiko bat egiteko. Kartelak ere presta ditzakete.
Kartel guztiak TwinBoard-era igo ondoren, talde bakoitzari talde ezberdin bateko kartel 
bat esleitzen zaio, eta eskatzen zaie pentsatzeko zer jarduera edo prozesuk eskatzen 
dituzten erregai fosilak eta, beraz, karbono dioxidoaren emisioetan eta klima-aldaketan 
laguntzen duten. Adibidez, ur beroko dutxa batean gasa edo elektrizitatea erabiltzen 
da. Energia-kontsumo gehiena erregai fosiletatik dator, berriztagarriak ez diren energia 
iturriak direnak.

Parte hartzen duen klase bakoitzean, irakasleak korro bat osatzeko eta pilota bat 
eusteko eskatzen die ikasleei. Irakasleak eguneroko errutinan gaizki atera daitekeen 
gauza txiki batean pentsatzeko eskatzen die, adibidez, iratzargailuak ez jotzea.
Zer ondorio duen pentsatu eta eskua altxatu beharko dute pilota jasotzeko eta 
ondorioa kontatzeko. Adibidez: «ez duzu gosaltzeko astirik». Gero, hurrengo ondorioa 
zein den pentsatu behar dute, «gelan logura duzu» esaterako. Jokoak aurrera jarraitzen 
du ondorio gehiago aurkitu arte. Gero, ikastaldeak elkarlanean arituko dira kontzeptu-
mapa digital bat muntatzeko, ondorio klimatikoen gurpil batean oinarrituta (‘mind 
map’ ingelesez). Hala nola: klima-aldaketa > atmosferaren eta itsasoaren tenperatura 
igotzea. Itsas maila igotzen da > uholdeak. Etxebizitzak suntsitzen dira.
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Jarduera honetan, ikasleek klima-aldaketaren aurka egin ditzaketen ekintzak pentsatu 
eta planifikatzen dituzte. Lau jarduera-kategoria aurkezten zaizkio ikastaldeari:

 – Kontzientziazioa: klima-aldaketaren ondorioei buruz ikasitakoa partekatzea.
 – Kanpaina: administrazioei presioa eragitea berotegi-efektuko gasen isurketak 
murriztu eta udalei egokitzeko laguntza emateko.

 – Ekologikoa: gure karbono-aztarnak murrizteko jarduerak.
 – Funtsak biltzea: klima-aldaketaren aurka lan egiten duten erakundeentzat dirua 
biltzea.

Ikasleek kategoria bat aukeratzen dute eta lau talde multinazionaletako batean lan 
egiten dute. Antola ditzaketen jardueren zerrenda bat prestatu eta sailkatzen dituzte. 
Amaitzen dutenean, gainerako ikasleekin partekatzen dituzte zerrendak, eta jarduerei 
buruzko bozketa egiten da.

Kide diren ikastetxeek kategoria bakoitzeko boto gehien jasotzen dituena aukeratzen 
dute, eta gela osoarekin edo taldeka praktikan nola jarri planifikatzen dute. 
Plangintza ikastetxeen artean lankidetzan egiten da beharrezko baliabideak sortzeko.

Ikasleek linean bilatu behar dituzte klima-aldaketak kaltetutako pertsona errealen 
istorioak, adibidez: lehorteak, higadura, elikagai-eza, uholdeak. Istorioak partekatzen 
dituzte (xehetasunekin) TwinBoard bateko argitalpenen bidez. Gero, ikasleek, 
talde multinazionaletan, istorioetako bat aukeratzen dute. Parte-hartzaile batek 
elkarrizketatzailearena egiten du eta klima-aldaketak kaltetutako pertsonari egin nahi 
dizkion galderak prestatzen ditu; beste parte-hartzaile batek, berriz, klima-aldaketak 
kaltetutako pertsonarena egiten du eta galderei erantzuten die.

Talde bakoitzak erabakiko du elkarrizketa bat idatziz egingo duten edo bideo 
kolaboratibo bat egin nahi duten. Azken emaitza guztiak TwinSpace-n partekatuko dira 
eta ikasleek aukera izango dute besteen lana ikusteko, komentatzeko edo galderak 
gehitzeko. Harago joan eta elkarrizketa bat hautatu dezakete kontakizun labur bat, 
artikulu bat, egunkarian sarrera bat edo klima-aldaketak kaltetutako pertsona baten 
sentimenduak deskribatzen dituen poema bat sortzeko.
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Ikasleak nazioarteko talde txikietan banatzen dira eta dokumentu komun baterako 
sarbidea ematen zaie. «Klima-aldaketa» terminoaren deskribapen librea idatzi beharko 
dute. Horrela, aurretiazko ezagutzak aktibatu eta sortu zaizkien zalantzak azter 
ditzakete. Dakitena, dakitela uste dutena, entzun dutena, ziurtasunez ezagutzen ez 
dutena edo jakin nahi dutena idatz dezakete.

Talde guztiek ekarpenak egin ondoren, ikaskideek idatzitakoa irakurriko dute. Bi 
ikastaldeek eguna eta ordua finkatuko dute ikasleek dokumentu partekatua eskura 
dezaten eta txatean eztabaida dezaten. Elkarrekin lan egin beharko dute beren ideiak 
konbinatuko dituen laburpen bat idazteko.

Kide diren ikastetxeek klima-aldaketaren definizio funtzionala idazten dute.
Gero, ikasleek nazioarteko taldeetan antolatuta, honako gaiak jorratzen dituzte:

1. Ekipoa: Klima-aldaketaren kausak deskribatzea.
2. Ekipoa: Klima-aldaketak izan ditzakeen ondorioak deskribatzea.

Beharrezko informazio guztia aurkitzeko, askotariko artikuluak eta baliabideak bilduko 
dituzte TwinSpace-ko karpeta batean, eta, ondoren, gai hauei buruz eztabaidatu:

 – Nola eragin dio klima-aldaketak zuen bizitokiko klimari eta geografiari?
 – Nola eragin diete aldaketa horiek bertan bizi diren herritarrei?
 – Nola saiatu da jendea moldatzen klima-aldaketaren ondorioetara?

Emaitza talde bakoitzak sortutako artikulu bat izango da, informazio garrantzitsua eta 
irudi zirraragarriak jasoko dituena. Lineako bilera batean, talde bakoitzak nola lan egin 
duen eta zer ikasi duen aurkez dezake.
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Ikastaldeek istorio baten bilbea prestatzen dute. Istorio horretako pertsonaiek klima-
aldaketaren ondorioei aurre egin behar diete. Klase bakoitzak istorioaren zati bat 
sortzen du, beste batek jarrai dezan. Behin istorioa prest dagoenean, klaseek erabakiko 
dute eszenatokia, beharko dituzten objektuak, dekoratua eta antzezlan kolaboratiboa 
entseatzen hasiko dira. Parte hartzen duten ikastaldeek antzezlana aurkez diezaiekete 
beren ikastetxeko gainerako taldeei, ikasleei klima-aldaketaren ondorioen berri 
emateko.

Klima-aldaketaren ondorioei buruzko ezagutza nahikoa eskuratzen dutenean, 
ikaskuntza-aplikazioen webgune bat erabiliko dute klima-aldaketaren ondorioei 
buruzko joko interaktiboak sortzeko. Gurutzegramak, bikote-jokoak, «nork nahi du 
milioidun izan» edo letra-zopak presta ditzakete. Beste tresna batzuk ere erabil 
ditzakete galdera-lehiaketak sortzeko. Jokoak, prest daudenean, TwinSpace-ra igotzen 
dira eta gainerako klaseen iritzia jasotzen da. Ondorengo fase batean, joko horiek 
beren ikastetxeetako webguneetan parteka daitezke, klima-aldaketaren ondorioez 
kontzientziatzeko.

Klima-aldaketak itsas mailaren igoera dakar berekin, eta litekeena da munduko leku 
askotan uholdeak eragitea eta muturreko baldintza meteorologikoak sortzea, hala nola, 
lehorteak eta bero-boladak beste leku batzuetan. 
Nazioarteko taldeetan lan eginez, ikasleek kontinente bat aukeratu eta klima-aldaketak 
haien eskualdeetan nola eragingo duen ikertuko dute. Dokumentu bat sortuko dute 
aurkikuntzekin eta mapamundi interaktibo batera igoko dute. Nazioarteko talde guztiek 
beren lana gehitu ondoren, beste talde baten dokumentu bat aukeratuko dute bideo 
batean, kartel batean edo diapositiben erakusketa batean proposatzeko gobernua nola 
prestatu behar den aldaketa horietarako eta zer plan abiarazi behar diren.  
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Ikastaldeei eskatzen zaie Interneten klima-aldaketari buruzko kontzeptu okerrak 
bilatzeko. Hona hemen zenbait adibide:

 – Nola izan daiteke egiazkoa berotze-globala aurten neguan halako hotza egiten 
badu?

 – Ez al da, besterik gabe, Lurraren tenperaturaren fluktuazio normala?
 – Edonola ere, ezin dugu ezer egin horren aurrean.
 – Ez litzateke hain txarra izango bero gehiago egitea!
 – Berriki gertatu den berotze-globala eguzkiak sortzen du.
 – Ur atmosferikoaren lurruna beroa harrapatzen duen gasa da eta berotze globalaren 
arduradun nagusia da.

 – Klima askotan aldatu da iragan urrun batean, gizakia ikatza eta petrolioa erretzen 
hasi baino lehen; beraz, gaur egungo berotzea ezin zaio eragin erregai fosilak 
erretzeari zor.

Guztiek okerreko kontzeptu bat gehitu ondoren, bat aukeratu eta errealitateaz 
dokumentatu behar dute, zergatik ez den egia azaldu eta froga zientifikoak aurkeztu. 
Kontzeptu okerrak eta datuak biltzen dituen liburu elektroniko bat sor daiteke. 
Ikastaldeek ideia okerra bera aztertu behar dute:
Zergatik sinesten dute hori pertsona batzuek? Zein frogatan oinarritzen dira? Zer 
arrazoiketa jarraitzen dute? Ondoren, froga zientifikoak erabiliko dituzte gezurtatzeko.

Irakasle eta ikasleek gure eguneroko bizitzan energiaz dugun beharraz eztabaidatuko dute, 
adibidez: gure ordenagailuetarako, argiteriarako eta argiztapenerako edo garraiorako. 
Komunitate zientifikoa ados dago erregai fosilak erretzeak klima-aldaketa eragiten duten 
berotegi-efektuko gasak askatzen dituela. Gaur egun, klima-aldaketa lurzoruan eta 
nekazaritzan, ekosistemetan eta basoetan, uraren zikloan, hiriguneetan, kostaldeko eta 
itsasoko inguruneetan eta industrian eragina izaten ari dela baieztatzen dute. Efektu horiek 
murrizten laguntzeko — eta berotegi-efektuko gasen isurketak gutxitzeko —, garrantzitsua 
da energia lortzeko eta erabiltzeko moduak dibertsifikatzea.

Nazioarteko ikastaldeei energia-iturri bana esleituko zaie:
 – Energia ez berriztagarriak: gasolina, diesela, propanoa, gas naturala, ikatza, nuklearra…
 – Energia berriztagarriak: energia hidroelektrikoa, biomasa, etanola, biodiesela, eolikoa, 
geotermikoa, eguzkiarena…

Ekipo bakoitzak egokitu zaion energia-iturriari buruzko informazioa bilatuko du eta honako 
puntuei erreparatuko die:

 – Deskripzioa
 – Nondik ateratzen den
 – Nola biltegiratu eta askatzen den
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 – Gaur egun nola erabiltzen den
 – Abantailak eta desabantailak
 – Ingurumenean dituen ondorioak
 – Energia-iturri horren etorkizuna

Taldeek diapositiba-erakusketa bana prestatuko dute egindako aurkikuntzekin. Mintegi 
birtualak antolatuko dira talde bakoitzak bere aurkikuntzak aurkeztu eta gainerakoen 
galderei erantzuteko. Energia-iturri guztiak aurkeztu ondoren, konparazio-taula bat sortuko 
dute, energia-iturri desberdinak erabiltzearen garrantziaz hitz egingo dute eta irtenbideak 
proposatuko dituzte. Nahi izanez gero, karbono-aztarna kalkula dezakete hainbat webgune 
erabiliz.

Irakasleek iragarri dutenez, zinemaldi bat antolatuko dute klima-aldaketa zer den eta haren 
aurrean zer egin daitekeen azaltzeko. Zinemaldiak kategoria desberdinak izan ditzake: film 
laburrak, animaziozko filmak, dokumentalak... Ikasleak nazioarteko taldeetan antolatzen 
dira, beren interesen arabera. Talde bakoitzean eginkizun bakoitzaz nor arduratuko den 
erabakitzen da: gidoia, zuzendaritza, interpretazioa, bideo-muntaia, etab. Behin film 
guztiak prest daudenean, TwinSpace-ra igotzen dira. Parte hartzen duten ikastetxeek 
egun bat finkatzen dute produkzioak aldi berean ikusteko eta, era horretan, zuzeneko txat 
batean haiei buruzko iruzkinak egiteko. Bideoak ikastetxeen webgunean partekatzen dira 
eta ikusleek botoa ematen dute. Ikasleek eta irakasleek hainbat kategoria saritzea adostu 
dezakete: zuzendaritzarik onena, animaziorik onena, gidoirik onena… Saritutako filmak tokiko 
komunikabideen bidez jakitera eman daitezke, klima-aldaketari buruz kontzientziatzeko.

Klima-aldaketari buruzko ezagutzak erabiliz, ikasleek lineako ihes-joko bat sortzen dute. 
Egoerak desberdinak izan daitezke, eta jokoaren ekintza elkarrekin erabaki behar dute; 
adibidez: gelatik irten behar duzu uholdeak arrastaka eraman aurretik; zientzialari ero batek 
bahitu zaitu, eta pista guztiak konpondu behar dituzu lurra suntsi ez dezan, etab. Klima-
aldaketari buruzko ezagutzak erabiliz, ikasleek lineako ihes-jokoa sortzen dute. Eszenatokiak 
desberdinak izan daitezke, eta jolasaren ekintza elkarrekin erabaki behar dute; adibidez: 
gelatik irten behar duzu uholdeak eraman aurretik; zientzialari ero batek bahitu zaitu, eta 
pista guztiak ebatzi behar dituzu lurra suntsi ez dezan; etab. 
Egoera adostu ondoren, partekatutako dokumentu baten bidez nazioarteko taldeetan lan 
egingo dute, honako hauek sortzeko:

 – Hasierako bideo bat istorioa azaltzeko.
 – Pista ezberdinak, galderak, puzzleak, mezu zifratuak, etab. eta erantzunak, beti ere 
klima-aldaketarekin lotuta.

 – Azken bideo bat denbora agortu aurretik erantzuna topatzen dutenak zoriontzeko.
Ihes-jokoa prest dagoenean, gainerako ikastetxeak joko horretan aritu beharko dute. 
Egokitzapenak egin ondoren, parte hartzen duten gainerako ikastetxeekin partekatuko da.
Ikasle askok parte-hartzen badute jardueran, ihes-joko gehiago sor daitezke, eta gero talde 
guztien artean partekatu. Kasu horretan, ikasleek ikaskideen jolasak ebalua ditzakete. 

Klima-aldaketari 
buruzko zinemaldia

ADINA
12–19

TRESNAK
WatchTogether,
herramientas de 
edición y video

Iraunkortasunari 
buruzko ihes-jokoa

ADINA
15–19

TRESNAK 
genial.ly
(lineako ihes-jokoak 
sortzeko tutorialekin) 
TwinBoard
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Jarduera honetan ikasleak «Fauna babesten dugu» izeneko irudimenezko erakunde 
bateko kide izango dira. Erakunde horren helburua jendeari Lurreko espezieen 
interdependentzia ulertzen laguntzea da, izaki bizidun guztiak garrantzitsuak direnaren 
ideian oinarrituta. TwinBoard bat erabiliz, ikasleek deigarria zaien eta desagertzeko 
arriskuan dagoen animalia bati buruzko informazioa partekatzen dute. 
Honako galderei erantzuteko informazioa bilatuko dute:

 – Zeintzuk dira animalia honen ezaugarriak?
 – Nolakoa da animalia horren bizitokia (habitata)?
 – Zergatik dago animalia hori desagertzeko arriskuan?
 – Zer egiten ari da desagertu ez dadin?
 – Zer harreman du animalia horrek bere ingurunearekin eta zergatik da garrantzitsua?

Informazio guztia TwinSpace-n dagoenean, ikasleek animalietako bat aukeratuko dute, 
eta ikastaldeek animaliaren zein habitataren ilustrazio bat erantsiko dute, partekatutako 
informazioa irakurri zutenean bururatu zitzaien aipamenarekin batera. Amaieran, 
informazio eta ilustrazio guztiak liburu elektroniko batean partekatuko dira.

Ikastetxean bertan 
jarduten dugu

ADINA
4–19

TRESNAK
Proiektuko 
jardueretan 
sortutako 
materialak

«Fauna babesten 
dugu» GKE

ADINA
6–12

TRESNAK
Colorilo, Issuu, 
AnswerGarden,
TwinBoard

Jarduera honen helburu nagusia ikasleek klima-aldaketari buruzko proiektu batean 
bereganatu dituzten ezagutza guztiak jakitera ematea da. Ikasleek jarduera ireki bat 
antolatuko dute Ingurumenaren Egunerako (ekainaren 5a). Jarduera hori ikastetxean 
bertan edo auzoan egin daiteke.
Hona hemen jarduerak laburtzen dituzten hainbat ideia:

 – Kartelak eta liburuxkak sortzea haien komunitateari har ditzaketen neurriak 
jakinarazteko.

 – Parte hartzen duten ikastaldeen artean ingurumenarekin lotutako gai bati buruzko 
abesti bat idaztea eta kantatzea. 

 – Berrerabilerari eta birziklatzeari buruzko jardueretan gainerako ikastaldeekin 
elkarlanean sortutako marrazki eta lanekin erakusketa bat antolatzea.

 – Klimaren alde jarduteko protesta baten deialdia egitea, eta garraio-alternatiba gisa 
bizikleta erabiltzea. 

 – Kideekin bideokonferentzia bat antolatzea ikastetxeei proiektuen emaitzak 
aurkezteko. Halaber, familiak, zientzialariak, administrazioen ordezkariak eta 
adituak gonbidatu ditzakete.

 – Gainerako ikasleei mintegiak ematea eTwinning proiektuan ikasitako gaiei buruz. 
Adibidez, arte- eta artisautza-lantegiak hondakinak erabiliz.

 – Ideiak eta konponbideak aurkeztea haien udaleko alkateari.
 – Bertako irrati batean audio-iragarkiak partekatzea ingurumena zaintzeko aholkuei 
buruz.

553. KAPITULUA: HEZKUNTZAREN BIDEZ GAZTEAK AHALDUNTZEA  
KLIMA-ALDAKETAREN AURREAN JARDUTEKO 



Gizakiaren historiaren atal berri bat gure begien aurrean idazten ari da. Azken urteotan, argi 
geratu da klima-aldaketa, hondamendi naturalak, pandemiak eta ustekabeko beste gertakari 
batzuk (mundukoak eta tokikoak) ez direla ausazko gertakari hutsak. Aitzitik, oso litekeena 
da giza jardueren emaitza izatea, Lurraren oreka delikatua ezegonkortzen baitute. Aldaketa 
horiek ez dira etorkizun urrun batean etorriko. Hemen daude eta guri, gure seme-alabei eta 
komunitateei eragiten digute. Mundu osoko gazteen manifestazioak ikusten ditugu klimaren 
alde egiten. Nerabeek gidatutako eta inspiratutako gazteria, helduek erabakiak hartu arte 
itxoiten ez duena. Aldaketak eta berariazko ekintzak eskatzen ditu.

Komunitate zientifikoak klima-aldaketa arintzera premiatzen ditu gobernuak, eta, Klimari 
buruzko Parisko Akordioa (2015) berretsita, nazioarteko komunitateak formalki onartu zituen 
bere asmo handiko helburuak. Europar Batasunak klima-aldaketari emandako erantzunak 
eta Europako Itun Berdeak erakusten dute isurketen arteko aldea murriztu daitekeela soilik 
neurri komunak hartzen badira helburu argiak lortzeko.

Aurrean ditugun erronka ugarien artean, bada bat hezkuntzak jorratu dezakeena: ezagutza 
zientifikoaren eta klima-aldaketaren ulermen sozialaren arteko tartea murriztea.
Klima krisiari buruzko ezjakintasuna oztopo handia da Lurreko bizitza, ezagutzen dugun 
moduan, salbatzeko bidean. Ahalegin handia egin behar da, baita hezkuntza-sistemetan ere, 
publiko orokorraren ezagutza-hutsuneak betetzeko. Pertsona batzuek oraindik ukatu egiten 
dute klima-aldaketa, beste batzuk ez dira ohartzen edo ez dute interesik beren kontsumo-
ohiturek, bizimoduak eta energia-erabilerak lurrean izan ditzaketen ondorioez.

Dan Ariely Dukeko Unibertsitateko ekonomia konduktualeko katedradunak azaldu duenez, 
pertsona askorentzat klima-aldaketa urruneko gaia da oraindik, eta ez dute haien burua 
gai horrekin identifikatzen. Ikerketan «biktima ez identifikagarriaren efektua» deitu dutena 
deskribatzen du: normalean, gizabanako baten sufrimenduaz asko arduratzen gara, pertsona 
horrekin emozionalki erlazionatzeko gai garelako; alabaina, tragedia handiak ulertzeko 
zailtasun handiak ditugu, maila emozionalean haiekin erlazionatzeko dugun ezintasuna 
dela eta. Lurra berotzen ari dela irakurtzen dugu, milioika pertsonak bizitza eta etxea galdu 
zutela klima-aldaketarekin lotutako hondamendi naturalen ondorioz; badakigu gizakiarekin 
lotutako ekintzen ondorio dela. Hala ere, nola uler dezakegu «energia aurreztea», adibidez, 
aurrezten dugun energia neurtu ezin badugu? Nola izan dezakegu lotura harekin, ezin 
badugu kontakizun batekin lotu edo ezin badugu ikusi aldea nola eragiten dugun? Bestela 
esanda, nola lor dezakegu aldaketa bat, gobernu-, estatu- edo udal-mailan ez ezik, 
norbanakoen eta erkidegoen esparruan? Arieli irakaslearen hitzetan, jokabidea aldatzeko, 
pertsonek eskatutako aldaketak bai haientzat bai besteentzat eragindako emaitzak eta 
onurak neurtu, ikusi eta seinalatu behar dituzte. 

Horixe da, hain zuzen ere, klima-aldaketari buruzko ezagutza-arrakala ixtean lortu nahi 
dena; horixe da hezkuntzaren zeregina.

Ondorioa

Alexandra Hanna Licht
Jarraipen eta pedagogiako arduraduna  
eTwinning Laguntza Zerbitzu Zentrala
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Klima-aldaketak gizartearen eremu guztietan eskatuko ditu ekintzak, 
gizabanako, komunitate, enpresa eta tokiko, eskualdeko, estatuko eta 
nazioarteko erakundeetan barne. Ezin diogu ekin klima-aldaketari 
gobernuaren esparrutik bakarrik, ezta pertsona gutxik egin dezaten 
eskatu ere, emaitza eraginkorra ikusteko. Klima-aldaketaren kasuan, 
bizipenen ikaskuntza beranduegi iritsiko da, beraz, hezkuntzaren 
bidez ikasi behar dugu. Eskolek etorkizuneko gazteen belaunaldia 
prestatzen dute; biharko mundu aldakorrean baliagarriak izango 
zaizkien trebetasunak eta ezagutzak ematen dizkiote. Elkarlanean 
arituta, ikastetxeek, dozenteek eta gainerako hezitzaileek gazteei gaur 
egun garrantzitsuak diren ezagutzak emateko erantzukizuna dute, 
klima-aldaketaren aldeko ekintzak eta jarrera orain aldatu behar direla 
neurtzeko, ikusteko eta seinalatzeko — haientzat eta gainerakoentzat —.

Liburu honetan aurkeztutako eTwinning proiektuetan, ikasleek gure 
mundu ahulean ingurune naturalari, plastikoaren efektuei, kutsadurari 
eta energia kutsatzaileen erabilerari buruz ikasten dutela ikusten dugu. 
Ikasleek eguneroko bizitzan aztarna ekologikoak murrizteko irtenbideak 
proposatu eta sortzen dituztenean, ikertzen eta kontzientziazio-
kanpainak sortzen dituztenean, ikasteaz gain, aldaketaren eragile ere 
bihurtzen dira. eTwinning proiektuetan, aukerak dituzte ikaskuntza 
esanguratsu batean parte hartzeko, konpromisoa hartzen dutelako 
eta gaur egungo benetako arazoak konpontzen dituztelako. Europa 
osoan eta harantzago, askotariko proiektuak ikusten ditugu, 
ikasleak aldaketaren protagonista izateko eta aldaketak eragiteko 
ekintza espezifiko, neurgarri eta ukigarrien bidez. Kontzientziazio-
kanpainak antolatzetik hasita, zuhaitzak landatu eta lorezaintzarekin 
esperimentatzera, edo elikagaien eta hondakinen ekoizpenari buruz 
ikastera. Ikasleak beren historiaren protagonista bihurtzen dira, 
aldaketa eskatzeaz gain, beren etxeetan, ikastetxeetan eta hurbileko 
inguruneetan aldaketa hori eraginez.

Argitalpen honek erakusten du klimaren aldeko ekintza ez dela soilik 
administrazioaren jardueretara mugatu behar, ez eta klimaren alde 
protestatzen duten gizabanakoetara. Ikastetxeek, dozenteek eta 
proiektuek abiarazitako ikerketa ikusi dugu, klima-aldaketak gure 
bizitzako arlo guztietan nola eragiten duen ikusteko, eta klimari buruzko 
hezkuntza gai-sorta zabal batean integratzen dute, gaiari ikuspegi 
sozialetik, ekonomikotik eta zientifikotik helduz, eta hori guztia oso 
gaztetatik.

eTwinning-ek dozenteei tresnak, testuingurua, inspirazioa eta aitortza 
ematen die haien ikasleak prestatzeko eta aldaketaren eragile bihurtzen 
laguntzeko, ezagutza zientifikoaren eta arriskuan dagoenaren erabateko 
ulermenaren arteko aldea gainditzeko; horrek ekiteko konpromiso 
irmoagoa ekarriko baitu. Argitalpen honetan irakur daitekeena 
pertsonak komunitateak sortzeko ahalduntzen dituzten jarduera 
ugarietako batzuk baino ez dira, berariazko aukerak sortuz, gazteek 
munduan ikusi nahi duten aldaketa eragin dezaten, beren eskoletatik 
hasita, muga finkorik gabe. 
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eTwinning komunitate dinamikoa da, eta 206.000 ikastetxetatik etorritako 800.000 
irakasle baino gehiago* hartu ditu sortu zenetik 15 urte igaro direnean.

107.000* proiektu baino gehiago egin dira, eta kontinente osoko ikasmaila guztietako 
ikasle ugarik parte hartu dute (*2020ko ekaineko datuak).
eTwinning — Europako eta inguruko herrialdeetan kide diren ikastetxeen komunitatea — 
ikastetxeentzako jarduketa bat da, Europako Batzordeak finantzatzen duena Erasmus+ 
programaren esparruan. Europako 36 herrialdetako eta bere inguru geopolitikoko 8 
herrialdetako irakasleak biltzen ditu.  

eTwinning-ek 31 hizkuntzatan eskuragarri dagoen plataforma digitala dauka. Edozein 
bisitarik askotariko informazioa du eskura eTwinning-en parte hartzeko, komunitate 
horrek eskaintzen dituen abantailak azaldu eta lankidetza-proiektuekin lan egiteko 
material inspiratzaileak aurkezten baitzaizkio. Izena ematen duten irakasleek eremu 
erreserbatu bat dute, «eTwinning Live» izenekoa, interfaze pertsonalizatua osatzen 
duena irakasle guztiek komunitatean elkarreragin dezaten: topaketa, hartu-emana, 
proiektuetan lankidetzan aritzea eta garapen profesionaleko jardueretan parte hartzea 
ahalbidetzen du, esparru nazionalean, europarrean edo herrialde gehiagorekin batera. 
Gainera, irakasleek proiektu batean elkarrekin lan egiten dutenean, espazio kolaboratibo 
pribatu baterako sarbidea dute, proiektu bakoitzerako bakarra dena, TwinSpace 
izenekoa.

eTwinning-ek laguntza handia eskaintzen die erabiltzaileei («eTwinnerrak»). Parte 
hartzen duen herrialde bakoitzean (44 une honetan), Laguntza Zerbitzu Nazionalak 
(LZN) edo eTwinning Laguntza Agentziak (ELA) ekimena sustatzen du, hura erabiltzeko 
aholkuak eta orientabideak ematen ditu, eta garapen profesionalerako zenbait jarduera 
eta aukera antolatzen ditu nazio-mailan.

eTwinning-ek Europa-mailako koordinazio-erakunde bat du: Laguntza Zerbitzu Zentrala 
(LZZ), European Schoolnet-ek kudeatzen duena Europako Batzordearen izenean, 34 
hezkuntza-ministerioren partzuergoa. LZZk LZNrekin lankidetzan jarduten du eta 
plataformaren garapenaz arduratzen da. Gainera, garapen profesionalerako hainbat 
aukera eta beste jarduera batzuk eskaintzen ditu, hala nola urteroko eTwinning 
Konferentzia eta Europako eTwinning sariak, proiektu bikainetan parte hartzen duten 
dozente eta ikasleak saritzen dituena.
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