
ETWINNING ZURE CURRICULUMEAN 

 

1- PROIEKTUA  

Gastroiraunkortasun laborategia 

 

2- BIGARREN HEZKUNTZA 

Edozein etapatara moldagarria. 

 

3- DENBORALIZAZIOA 

Ikasturte bat. 

 

4- PROIEKTUAREN DESKRIPZIOA 

Edonork prestatzeko moduko errezeta iraunkorrekin errezeta-liburu tradizionala egitea. 

Parte hartzen duten hiri/herrialdeetako tokiko gastronomia aztertuko da, hurbileko eta 0 km-

ko osagaiekin prestatutako errezeta tradizionalak erreskatatzeko. Sukaldaritza tradizionalari 

balioa emango zaio globalizazioaren eta horrek gure sukaldeetan duen eraginaren gainetik, 

eta egosteko teknika iraunkorrak bilatuko dira. Lankidetzako eta diziplina anitzeko proiektua 

da, zerbitzuaren ikaskuntzaren eta STEAM proiektuen babespean. Hainbat irakasgaitako 

curriculum-alderdiak integratu ahal izango dira, IKTen erabilera arduratsua eta hezitzailea 

sustatuz, bai eta gaitasunen garapena ere. 

Lan-prozesua:  

I. atala: Osagai-zerrenda 

Aurreikusitako denbora: 6 saio 

Hasi aurretik, proiektua zertan datzan azalduko diegu ikasleei, eta gero TwinSpace-ren 
erabileran eta funtzionaltasunetan jarriko dugu arreta. Ondoren:  

 Ikasleak nazioz haraindiko talde mistoetan antolatuko ditugu. 

 Ikasleek rolak esleituko dituzte beren taldearen barruan (bozeramaile bat, ikuskatzaile 

bat, koordinatzaile bat… izendatuko dute). 

 Iraunkortasunaren oinarrizko hiru osagaiak landuko ditugu, taldeka (gizartea, ekologia eta 
ekonomia), eta gogoeta egingo dugu jaten dugunak ingurumenean duen eraginari buruz, 
elikagaien jatorriari buruz…  

 Lortutako informazioarekin horma-irudiak egingo ditugu taldeka (fisikoak eta birtual 

kolaboratiboak). 



Azken zeregina: Lineako bilera batean jasotako informazioa partekatu eta eztabaidatuko dugu 
gainerako taldeekin. Ingurumen-inpaktua murrizteko akordioetara iritsiko gara. Ondoren, 
gure proiektuan aplikatuko diren iraunkortasun-printzipioen dokumentuan islatu beharko 
dira. 

 

II. atala: Zer jango dugu sasoi honetan? 

Aurreikusitako denbora: 6 saio 

 Nazioz haraindiko ekipoek bertako merkatarientzako galdetegi bana prestatuko dute, 
tokiko merkatuetako sasoiko produktuei buruzko informazioa jasotzeko. 

 Tokiko merkatuak bisitatuko ditugu sasoiko produktuak ezagutzeko, prezioak ikusteko 
eta merkatariak elkarrizketatzeko… 

 Nazioz haraindiko ekipoek aurkezpen bana egingo dute sasoi bakoitzeko fruitu eta 
barazkiekin, elkarlaneko horma digital batean, eta gainerakoen aurkezpena 
komentatuko dute. 

 Nazioz haraindiko taldeetan, ingurumen-inpaktua eta inpaktu ekonomikoa aztertu eta 
kalkulatuko dugu, produktuen jatorriaren arabera: sasoiaren eta jatorriaren araberako 
prezioak (km 0 vs inportazioa). 

Azken zeregina: Gainerako taldeei emaitzak aurkeztuko dizkiegu lineako bilera batean. 
Sukaldaritzako tokiko merkatariak eta enpresariak gonbidatuko ditugu, gure proiektua 
aurkezteko eta iraunkortasunaren oinarrizko hiru alderdiak bilduko dituen sukaldaritza 
jasangarriaren garrantziaz ohartarazteko. Amaitutakoan, merkatari eta sukaldarien iritziak 
jasoko dira, bileraren aurretik prestatu dugun inkesta birtual baten bidez. 

 

III. atala: Martxan!  

Aurreikusitako denbora: 12 saio 

Proiektuaren atal honetan, lanari ekingo diogu. Gure ikasleak ikertzaile gastronomiko eta 
sukaldari bilakatuko dira. 

 Bideokonferentzia gure adinekoekin: ikasleek senideekin (aitona-amonak, gurasoak) 
hitz egiten dute eta guztion artean errezeta tradizionalak bilduko ditugu, sasoiko eta 
hurbileko produktuekin eginak. 

 Kide diren herrialde guztiekin jasotako errezetak partekatuko ditugu horma digital 
bateratu batean (udaberria, uda, udazkena, negua). 

 Urtaro bakoitzeko errezeta bat bozkatuko dugu; hau da, herrialde bakoitzeko 4 
errezeta jasoko ditugu. 

 Nazioz haraindiko ekipoetan, egoste-teknika iraunkorrei, alternatiboei, gutxiago 
kutsatzen dutenei eta abarri buruzko azterlana egingo dugu (sukaldaritzari 
aplikatutako teknologia). 



 Herrialde bakoitzak beste herrialde bateko errezetak interpretatuko ditu eta bideo bat 
prestatuko du prozesuarekin. Familiak parte hartzera gonbidatuko ditu. 

 "Chefaren txokoa" sektorea sortuko dugu, eta bertako jatetxeetako sukaldariak 
gonbidatuko ditugu, sukaldaritza-aholkuak eman ditzaten. 

 Zuzeneko bilera batean, ikasleek errezeta bat edo gehiago aukeratuko dituzte eta 
zuzeneko poema kolaboratibo bat sortuko dute. 

 Ekipoka errezeta-liburu partekatu bat egin eta maketatuko dugu modu artistiko eta 
sortzaile batean, liburu digital gisa, eta bertan bilduko dugu jasotako informazio 
guztia. 

 Proiektuaren kartel digitalak, sortzaileak eta artistikoak egingo ditugu, ikastetxeetan 
erakusteko eta gure lana sustatzeko. 

 

JAKITERA EMATEA: 

 
 Tokiko merkatariei eta sukaldariei liburu digitala eskainiko diegu, beren saltokietan 

ikusgai izan dezaketen QR kode baten bidez, proiektuaren posterrekin batera, 
bezeroak kontzientziatzeko gure sukaldeetan ingurumen-inpaktua murriztearen 
garrantziaz. 

 Gela sukalde bihurtuko dugu eta gure ikastetxeetan sukaldaritza-tailer bat egingo 
dugu, bertako saltokietako produktuekin errezeta errazenak egiteko chefen aholkuei 
jarraiki.  

 Dastaketa gastronomikoa eskainiko diogu hezkuntza-komunitateari, gure 
proiektuaren eta lortutako emaitzen berri emateko. Bertako chefak parte hartzera 
gonbidatuko ditugu. Haien iritziak ekitaldiaren bideo batean jasoko dira. 
 

5- BERRIKUNTZA ETA SORMEN PEDAGOGIKOA 

Ikasleek beraiek egiten dituzte zereginak, lan egiten duten heinean ezagutzak lor ditzaten: 

Erabil daitezkeen tresna digitalak 

 Flipped Classroom: Ikerketari hainbat saio eskaini ondoren, ikasleek haien ikaskideei 

irakasteaz arduratuko dira. 

 TwinSpace-ko foroak: Ekipoek ideiak parteka ditzakete. 

 Lineako bilerak: Taldekideek elkarlanean aritu daitezke zereginetan aurrera egiteko. 

 Twinboard / Padlet edo antzekoak: Jasotako informazioa islatzeko horma digitalak. 

 Genially / Canva / Prezzi edo antzekoak: Informazioa aurkeztea. 

 Kahoot edo antzekoak: Ekipo guztien azalpenak eta gero, barneratutako ezagutzak 

ebaluatzea. 

 Calaméo edo antzekoak: Liburu digitala. 

 

6- HELBURUAK 

Helburu Nagusia 



 Diziplina anitzeko eTwinning proiektu bat egitea, ikasleek ikasgelan hainbat 

irakasgaitako curriculum-edukiak modu transbertsalean landu ahal izan ditzaten, 

ikasgelan IKTen erabilera arduratsua eta hezitzailea sustatuz eta gaitasunak eta 

baliabideak garatuz, lan kolaboratibo bat gauzatzeko eta, aldi berean, komunitateari 

zerbitzu bat eskaintzeko modu iraunkorragoan kontsumitzeak duen garrantziaz 

kontzientziatzeko. 

Helburuak 

 Iraunkortasunaren printzipioak ikastea eta gure egunerokotasunean aplikatzea. 

 Sormena sustatzea. 

 Gure ingurunetik ikastea. 

 Lankidetza sustatzea. 

 Trebetasun artistikoak garatzea. 

 Gure ondare gastronomikoa eta herentzia kulturala balioestea. 

 

7. GAKO GAITASUNAK 

 Hizkuntza-komunikazioa HKG. 

 Gaitasun digitala KG. 

 Ikasten ikastea IIK. 

 Gaitasun sozial eta zibikoak GSZ. 

 Ekimenaren sentimendua eta espiritu ekintzailea ESEE. 

 Kultura-kontzientzia eta -adierazpenak KKA. 

 Matematikarako gaitasuna eta zientzia eta teknologiako oinarrizko gaitasunak MGZG. 

8- CURRICULUMAREN INTEGRAZIOA 

Diziplina anitzeko proiektua, natura-zientziak, matematika, teknologia, artea, hizkuntzak eta 

informatika irakasgaietako curriculum-alderdiak barne hartzen dituena. 

 

9- IKASTETXEEN ARTEKO KOLABORAZIOA 

 Iraunkortasun-printzipioak aztertu eta aurkeztea. 

 Proiektuko iraunkortasun-printzipioen dokumentua batera sortzea. 

 Kontsumitzen ditugun produktuen ingurumen-aztarnari buruzko elkarlaneko ikerketa. 

 Azken produktuen sorkuntza kolaboratiboa. 

 Ikastetxeen arteko ebaluazioa. 

 Ikastetxeen artean jakitera ematea. 

 

10- IKT-AK ARDURAZ ETA MODU HEZITZAILEAN ERABILTZEA 

 IKT tresnak arduraz eta segurtasunez erabiltzea. 

 IKTak premia bereziak dituzten pertsonak laguntzeko tresna gisa. 

 Gailu mugikorrak lan-tresna gisa erabiltzea. 



 Sareko informazioa ezberdindu eta arduraz erabiltzea. Informazio-iturri desberdinak 

alderatuz dokumentatzen ikastea. 

 Pribatutasunaren kudeaketa sarean. 

 Tresna digitalak eraginkortasunez erabiltzea. 

 

11- EMAITZA EGIAZTAGARRIAK 

11.1- Sor litezkeen azken produktuak:  

 Proiektuaren printzipio iraunkorren dekalogoa. 

 Sasoiko produktuei buruzko horma digitalak. 

 Errezeta tradizionalen liburu digital kultur-anitza. 

 Proiektuaren sustapen-materiala: QR kodeak, kartelak, infografia… 

11.2- Ebaluazioa: 

Ebaluazio-errubrikak:  

 Autoebaluazioa. 

 Koebaluazioa. 

 Irakasleen ebaluazioa. 


