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SARRERA ETA JUSTIFIKAZIOA
Kanpaina honetan proposatzen diren jardueren bidez, NBEk proposatutako
Garapen Iraunkorrerako Helburuak ezagutarazi nahi dira, eta, zehazki, ikasturte
honetan, horietako bi landuko ditugu, gure planetaren zaintzarekin zerikusia
dutenak. Horrela, aurten, 13. GIH (“Neurri urgenteak hartzea klima‐aldaketaren
eta haren ondorioen aurka egiteko”) eta 7. GIH (“Energia eskuragarria, fidagarria,
iraunkorra eta modernoa bermatzea guztiontzat”) izango ditugu hizpide. Gure
planetak gaur egun dituen arazo larrienetako biri aurre egitea dute xede helburu
horiek: batetik, berotze globalari (ondorio moduan klima-aldaketa berehalakoa eta
saihestezina eragiten ari da), eta, bestetik, energia fosilen neurri gabeko erabilerari
(oso kutsagarriak dira eta laster agortuko dira).
Horrez gain, herritar aktiboak eta, kasu honetan, gazte aktiboak bultzatuko dituen
ikaskuntzarako baliabideak sortu nahi dira material hauekin, jasotzen duten
informazioarekin eta gogoetatxo bat eginda, planeta hobeto zaintzeko eta gizarte
bidezkoago eta zuzenago baten alde beren ekintzak gauzatzeko gai izan daitezen.

HELBURU OROKORRA
Gazteen artean ingurumena zaintzeari buruzko ezagutza eta konpromiso
kontzientea sustatzeko eta bultzatzeko beharraz sentsibilizatzea eta motibatzea,
munduko herrialde guztientzat mundu iraunkorrago bat lortzeko helburuarekin.

HELBURU ESPEZIFIKOAK
Ingurumena kontzienteki zaintzeak gure egunerokoan duen garrantzia ezagutzea.
Gure ezagutzaren eta konpromisoaren bidez, gure planeta eta haren baliabide
naturalak eta energetikoak zaintzearen aldeko apustua egitea, eta hura zaintzeko
dugun erantzukizun partekatua indartzea.
Ekintza zehatzak egiteko beharrari buruz hausnartzea, hala nola birziklatu, berrerabili
eta baliabideen erabilera iraunkorra egin.
Gazteek egin ditzaketen beste ekintza batzuk identifikatzea, eta horiekiko
konpromisoa hartzea, banaka nahiz taldean, beren ingurune hurbilean horien berri
emanez.
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DENBORALIZAZIOA
z Saio 1 (50 minutu + 10 minutu kanpainaren bideoa ikusteko).

BEHARREZKO MATERIALA
z Interneteko sarbidea duten ordenagailuak.
z Gailu mugikorrak.
z Bolalumak eta papera.
z Errotuladoreak.
z I. eranskina inprimatuta.

METODOLOGIA
Hiru fasetan banatuta aurkeztuko da saioa, sustatu nahi den prozesuarekin lotutako
hiru alderdi hauei erantzun ahal izateko: errealitateari buruzko informazioa
aurkeztea, gogoeta sustatzea eta zerbait egitera bultzatzea. Kasu honetan, neskamutilak beren ikaskuntzaren protagonista bihur daitezen, zer errealitateren
gainean lan egin nahi den jabetu ondoren, ikerketa beraiek egiteko proposamena
egin dugu, eta, horretarako, sakondu nahi diren gai horiei buruzko gida bat ematen
zaie material hauen bidez. Horien bidez, ekintza-proposamenak beren inguruan
zabaldu ahal izango dituzte.
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0. JARDUERA. KANPAINAREN BIDEOA
GUTXI GORABEHERAKO DENBORA: 10 MINUTU GEHIAGO
Aurreko urteetan bezala, proposamen bat egingo dugu: aurtengo kanpainako
bideoa ikusiz hasiko ditugu jarduerak, gazteak egingo dituzten jarduerak eta
dinamikak ulertzen has daitezen, eta, batez ere, bideoak funtsezko kontzeptu
batzuk hobeto ulertzen lagun diezaien.
Bideoa ikusi ondoren, bideoan lantzen diren hainbat gairen inguruan gogoeta
egitea da helburua: klima-aldaketa, berotze globala, aztarna ekologikoa, energiaeraginkortasuna, energia berriztagarriak, berotegi-efektua, etab.
Bideoa ikusitakoan, jardueran parte hartzen dutenak taldetan banatu ditzakegu,
haien arreta gehien erakarri duenari buruz hitz egin dezaten:
z Zer iruditu zaigu bideoa?
z Nola sentitu gara ikusi dugunean?
z Desberdin pentsatzen eta sentitzen dugu orain azaldutako gairen bati buruz?

1. JARDUERA: 7. ETA 13. GIHEN ERREALITATERA
HURBILTZEN
GUTXI GORABEHERAKO DENBORA: 20 MINUTU
Klima Aldaketari buruzko Gobernu arteko Adituen Taldeari esker, honako hau
badakigu (NBEren webgunean jasota dago):
z 1880 eta 2012 artean, munduko batez besteko tenperatura 0,85 gradu zentigradu
igo zen. Horrek esan nahi du tenperatura igotzen den gradu bakoitzeko zerealen
ekoizpena % 5 murrizten dela, gutxi gorabehera.
z 1901 eta 2010 artean, itsasoaren batez besteko maila 19 cm handitu zen,
berotzearen eta urtzearen ondorioz ozeanoak hedatu egin baitziren. Itsas mailaren
batez besteko igoera 24 eta 30 cm artekoa izango da 2065erako, eta 40 eta 63 cm
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artekoa 2100erako.
z Berotegi-efektuko gasen egungo kontzentrazioa eta etengabeko isurketak direla
eta, litekeena da mendearen amaieran munduko tenperaturaren igoera 1,5 gradu
zentigradutik gorakoa izatea agertoki guztietan, batean izan ezik, 1850etik 1900era
bitarteko aldiarekin alderatuta.
z Karbono dioxidoaren (CO2) munduko isurketak ia % 50 igo dira 1990etik. 2000
eta 2010 artean, aurreko hiru hamarkadetan baino gehiago handitu ziren isurketak
Iturria: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/

Bestalde, 7. GIHari dagokionez, Nazio Batuen Erakundeak honako datu hauek
ematen dizkigu:
z Munduko biztanleriaren % 13k oraindik ez du elektrizitate-zerbitzu modernoak
eskuratzeko aukerarik.
z 3.000 milioi pertsona egurraren, ikatzaren, landare-ikatzaren edo animaliajatorriko hondakinen mende daude janaria prestatu eta berotzeko.
z Energia da klima-aldaketa gehien bultzatzen duen faktorea, eta berotegiefektuko gasen munduko isurketa guztien % 60 inguru energiaren alorrarekin
lotuta daude.
z Lokal itxietako airearen kutsadurak, etxeko energiarako erregaien erabileraren
ondoriozkoak, 4,3 milioi heriotza eragin zituen 2012an; heriotza horien artean, 10etik
6 emakumeak eta neskatilak izan ziren.
z 2015ean, energiaren azken kontsumoaren % 17,5 energia berriztagarriena izan zen.
Iturria: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/

Aurreko datu guztiak irakurri ondoren, taldeari galdera hau eginez hasiko gara:
zergatik uste duzu jarri zirela 13. eta 7. helburuak?
Orain, parte-hartzaileak 4 taldetan banatuko ditugu; bi taldek 13. GIH jorratuko dute,
eta beste biek 7. GIH.
1. taldeari informazio hau emango zaio, horrekin lan egin dezan:

4

HEZKUNTZA EZ-FORMALA NERABEAK
2021/2022 IKASTURTEA

13 . he l b u r uak , klimaren alde ko e kin tz ak , h on ako xe d e h au e k di tu :

13.1 Klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako arriskuetara egokitzeko
gaitasuna eta erresilientzia indartzea herrialde guztietan.
13.2 Klima-aldaketari buruzko neurriak txertatzea estatuko politiketan, estrategietan
eta planetan.
13.3 Hezkuntza, sentsibilizazioa eta gizakien eta erakundeen gaitasuna hobetzea,
klima-aldaketa arintzeko, hartara egokitzeko, haren eraginak arintzeko eta garaiz
ohartarazteko.
13.a “Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Konbentzioaren” parte diren
herrialde garatuek urtean hainbat iturritatik eskuratutako 100.000 milioi dolar
modu bateratuan mugitzeko konpromisoa betetzea 2020rako, garatzen ari diren
herrialdeen beharrei erantzuteko asmoz, ondorioak arintzeko neurri zehatzak hartu
ditzaten eta gardentasunez aplika dadin, bai eta Klimarako Funts Berdea martxan
jartzea ere, lehenbailehen kapitalizatuz.
13.b Atzeratuta dauden herrialdeetan eta garatzen ari diren uharte-estatu txikietan
klima-aldaketaren plangintza eta kudeaketa eraginkorrerako gaitasuna handitzeko
mekanismoak sustatzea, arreta berezia eskainiz emakumeei, gazteei eta baztertutako
tokiko komunitateei.
13. garapen-helburuan eta horren xedeetan oinarrituta, ikerketa txiki bat egin behar
duzue, honako alderdi hauek adierazteko: zer helburu bete nahi diren, zer neurri jarri
diren abian, Espainian nola gauden 13. helburuari dagokionez eta zer proposamen
bururatzen zaizkizuen. Interesgarria izango litzateke, ikertzeaz gain, Espainiaren
egoeraren adibide izan daitekeen albisteren bat eman ahal izatea, adibidez, eta,
era berean, mundu osoko gazteak helburu horren alde egiten ari diren ekimenak
bilatzea.
Honako orri hau kontsulta dezakete helburu horrek herrialdez herrialde izan duen
aurrerapena ezagutzeko: (https://sdgindex.org/reports/sustainable-developmentreport-2020/) baina, aurretik, munduko gazteen albisteak eta ekimenak beren
kabuz bila ditzaten gonbita egingo diegu.
2. taldeari informazio hau emango zaio, horrekin lan egin dezan:
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7.
helburuak,
energia
eskuragarria
e ta
e z - k u t s at z a i l e a
b e r m at z e a e s kat z e n d u e n a k , h o n a ko x e d e h a u e k d i t u :

7.2 Hemendik 2030era, nabarmen areagotzea energia berriztagarrien proportzioa,
energia‐iturri guztien artean.
7.3 Hemendik 2030era, energia‐eraginkortasunaren hobekuntzaren munduko tasa
bikoiztea.
7.a Hemendik 2030era, nazioarteko lankidetza areagotzea, energia garbiari lotutako
ikerketarako eta teknologiarako sarbidea ahalbidetzeko. Hemen sartuko dira iturri
berriztagarriak, energia‐eraginkortasuna eta erregai fosilen teknologia aurreratu
eta ez horren kutsakorrak. Hemen sartzen da, halaber, energia‐azpiegituretako eta
teknologia garbietako inbertsioa sustatzea.
7.b Hemendik 2030era, energia‐zerbitzu modernoak eta iraunkorrak emateko
azpiegitura areagotzea eta teknologia berritzea garapen‐bidean dauden herrialde
guztietan; bereziki, aurrerapen txikieneko herrialdeetan, garapen‐bidean dauden
uharte‐estatu txikietan eta garapen‐bidean dauden kostalderik gabeko herrialdeetan.
Betiere, bat etorriz beren laguntza‐programekin.
7. garapen-helburuan eta horren xedeetan oinarrituta, aurreko taldeak bezala,
ikerketa txiki bat egin behar duzue, honako alderdi hauek adierazteko: zer helburu
bete nahi diren, zer neurri jarri diren abian, Espainian nola gauden 7. helburuari
dagokionez eta zer proposamen bururatzen zaizkizuen. Interesgarria izango
litzateke, ikertzeaz gain, Espainiaren egoeraren adibide izan daitekeen albisteren
bat eman ahal izatea, adibidez, eta, era berean, mundu osoko gazteak helburu
horren alde egiten ari diren ekimenak bilatzea.
Honako orri hau kontsulta dezakete helburu horrek herrialdez herrialde izan duen
aurrerapena ezagutzeko: (https://sdgindex.org/reports/sustainable-developmentreport-2020/) baina, aurretik, munduko gazteen albisteak eta ekimenak beren
kabuz bila ditzaten gonbita egingo diegu.
Ondoren, talde bakoitzak bere ikerketa aurkeztuko du, labur-labur, ikaskideen
aurrean. Era berean, beren inplikazioa adieraz dezaten bilatuko da, aurkitu duten
gazte-ekimenen baten protagonista izatea gustatuko litzaiekeen esanez.
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2. JARDUERA. GURE JARRERA KLIMAALDAKETAREN AURREAN
GUTXI GORABEHERAKO DENBORA: 20 MINUTU
Ikasleei azalduko diegu jardueraren helburua elkarrengandik ikastea dela, klimaaldaketaren arloko esperientziak, ezagutzak eta sentimendu pertsonalak trukatuz.
Ikasleek kanpainaren bideo laburra ikusi dute jada. Bideoan, 13. eta 7. GIHen definizio
eta datu garrantzitsuenak azaltzen dira, bai eta horiek klima-aldaketarekin duten
lotura ere. Halaber, aurreko jarduerari esker, helburu horietan sakondu dute, eta,
beraz, zerbait egiteko unea iritsi da.
Horretarako, ikasleei gelan batera eta bestera mugitzeko eta I. eranskineko
galderetako bati erantzuteko gai den norbait bilatzeko eskatuko diegu (galderak
paper batean banatuko zaizkie, eta paper hori idazteko erabili ahal izango dute).
Galderaren ondoan beren izena idatziko dute, eta beste galdera bat edo bi egingo
dizkiote; halaber, kideak egiten dizkien galderei erantzungo diete.
Hasi aurretik, taldeari azalduko diogu pertsona bakoitzarengandik erantzun positibo
bakarra lor dezaketela. Ikasleak batera eta bestera ibiliko dira, gainerako ikasleek
emandako erantzunekin orria osatzeko, baina esan behar zaie ez dela beharrezkoa
korrika ibiltzea, poliki baizik.
Amaieran, erantzunak partekatuko dituzte, honako debate gidatu honen bidez:

z Zerbait harrigarria ikasi duzu norbaitengandik?
z Beste ikasle batzuen antzeko jarrerak edo kezkak dituzun egiaztatu duzu?
z Zeintzuk?
z Eztabaidaren batean parte hartu duzu? Zein gairi buruz?
z Galderaren bat falta izan zaizu?
Eskola amaitzeko, ikasleek klima-aldaketari buruzko iritzi komunak laburbilduko
dituzte eta konpromiso bat bilatuko dute. Horretarako, hurrengo jarduera erabiliko
dute.
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3. JARDUERA. IRTENBIDEAK BILATZEN DITUGU
GUTXI GORABEHERAKO DENBORA: 10 MINUTU
Orain arte, munduko arazoak zeintzuk diren ikusi dugu, eta Garapen Iraunkorrerako
13. eta 7. Helburuen bitartez gai zehatz batzuk arintzen nola saiatzen diren. Baina,
aurreko ariketaren ondoren, neska-mutilek ikusi dute horrek guztiak zerikusi handia
duela “gurekin”, gure bizitzekin, gure egunerokotasunarekin.
Parte-hartzaile bakoitzari eskatuko diogu paperezko hegazkin bat egiteko eta
GIHetako bat aukeratzeko eta dagokion zenbakia hegazkinean idazteko. Ondoren,
adierazitako helburua lortzen lagunduko dien ideia bat idatziko dute hegazkinean.
Minutu batzuk geroago, irakasleak honako hau esango du: 'Gure ideiak jaso
dituzten hegazkinek hegan egiten dute'. Ikasleek hegazkinak jaurtiko dituzte, beste
hegazkin bat hartuko dute, eta hegazkin horri lotutako helburua lortzeko idatzita
agertzen denaz bestelako ideia bat pentsatu behar dute. Jarduera musikarekin
egitea iradokitzen da.
Hainbat jaurtiketaren ondoren, musika itzaliko dugu eta parte hartzaile bakoitzari
eskatuko diogu eskuan duen hegazkinaren helburua eta proposamenak ozen
irakurtzeko.
Azken helburua ikasle guztiek onar dezaketen proposamen bat aukeratzea izan
liteke. Hau da, talde osoak konpromiso bat hartzea 13. eta 7. GIHak bere ingurunean
errealitate bihurtzeko.
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I. ERANSKINA. AURKITU HONAKO EZAUGARRI
HAUEK DITUEN NORBAIT:
1.

Klima-aldaketari buruz zerbait entzun duen norbait.

2. Ingurumena zaintzeko manifestazioetan edo ekintzetan parte hartu duen norbait.
3. Etorkizunak ekar diezagukeenarekin kezkatuta dagoen norbait.
4. Energiaren edo uraren kontsumo iraunkorraz hitz egiten entzun duen norbait.
5. Desazkundearen 8 arauak zein diren dakien norbait. (kanpainaren liburuxka)
6. Etxean birziklatzen duen norbait.
7. Objektuak maiz berrerabiltzen dituen norbait, behar baino lehen bota ez daitezen.
8. Energia edo ura maiz xahutzen duen norbait.
9. Autoa maiz erabiltzen duen norbait (familiak).
10. Hurbileko produktuak kontsumitzen ez dituen norbait.
11. Hurbileko produktuak kontsumitzen dituen norbait.
12. Klimaren eta eguraldiaren arteko aldea zein den ondo ez dakien norbait.
13. Urtaroen erritmo normala aldatzen ari dela iruditzen zaion norbait.
14. Klima-aldaketaren eraginez bizilekua aldatu behar izan duten pertsonak
ezagutzen dituen norbait.
15. Klima-aldaketa nazio garatuenen errua dela uste duen norbait.
16. Klima aldaketa hain larria ez dela pentsatzen duen norbait.
17. Klima-aldaketak bizi den lekuan edo bisitatu duen lekuren batean dituen
ondorioak ikusi dituen norbait.
18. Klima-aldaketaren arloko iragarpen izugarriak entzun edo irakurri dituen norbait.
19. Klima aldaketaren ondorioz desagertu diren espezieak ezagutzen dituen norbait.
20. Bere seme-alabak bera bizi izan den modu berean ezingo direla bizi pentsatzen
duen norbait.
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JARDUERAREN EBALUAZIOA (AUKERAKOA)
Jarduera ebaluatu nahi bada, ikasleen parte-hartzeari eta inplikazioari erreparatzea
proposatzen dugu, hiru item hauetatik abiatuta:

ITEMAK

BI

Jokabide egokia izan al du bai banaka ari zenean
eta bai talde-lanean?
Interesik erakutsi al du jardueretan?

Parte hartu al du jardueretan?
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