AGENDA 21 SANTURTZI IRAUNKORRA
ESKOLA ETA TOKIKO AG21

Orain arte gure eskolan egindako proiektuak hauexek izan dira: birziklapena, ura, energia, klima aldaketa ,
mugikortasun iraunkorra, kontsumo jasangarria, biodibertsitatea ETA EKONOMIA ZIRKULARRA. Ikasturte
honetan udaletxearekin batera SANTURTZI IRAUNKORRA izango da gure gaia.
Aurten Udaletxean “ Plan de acción local” birpasatu nahi dute eskoletako laguntzarekin (aurrekoa 2008an egin
zuten).
Haien helburu orokorra da tokiko AG 21 jendeak ezagutzea eta guztiekin batera dokumentu berri bat sortzea.
Helburu zehatzak:
-

Ikasleen sentsibilizazioa: jasangarritasun-kontzeptuan sustatzea

-

Ikasleen egonezinak udal-politiketan osatzea

-

Haurtzaroaren begirada udal-kudeaketan aplikatzea

-

Eskolako AG21ek eta tokiko AG21ek koordinatzea

-

Familien partehartzea erreztea

-

Egingo diren ekintzak familiei eskeintzea.

UDALETXEAREN EKINTZA PLANA
-Ikasleei inkesta bat pasatu tokiko AG 21ari buruzko iritzia emateko
-Gure eskolak Udalaren beharrak aztertu
- Gure proposamenekin laburpen bat egin eta udaletxera eraman
- Egingo duten “Plan de Acción Local” berrian ikasleen proposamenk sartu
Eskolak horrekin batera ura – hondakinak- energía, elikadura eta publizitatea landuko ditu, gure
konpromezuak birpasatuko ditugu eta proposamen berriak sortuko ditugu..

Lanaren banaketa:
1.zikloa birziklapena eta elikadura
2.zikloa: Ura eta elikadura
3.zikloa: energia eta publizitatea
H. H. energía- ura- birziklapena
Eskolako EKINTZA PLANA
1. Hiruhilekoa

1-Sensibilizazio
plana ( AG
21eko egunean
-Muralak, leloak ,
kartelak ( AG21 eguna
–urriak 6)
-Irakasleei
programazioa aurkeztu

2. hiruhilekoa

3. hiruhilekoa

Itsaminez antzerkia H.
hezkuntzakoentzat

Foro txiki (maiatzak 24 )

- Zuhaitz eguneko ekintzak
(martxoak22)

Lorategirako landare
berriak landatu .

Kontsumobide erakundearekin kontsumo tailerrak egin

Euskal asterako AG21eko
tailerraren antolakuntza (
otsailak 24)

1.Zikloa …… Ontziak eta berrerabilpena

-Gurasoentzako diptiko
bat prestatu ( Web
orrialdean)
- Ingurumen batzordea
osatu ( urriak 6)

Hainabt irteerak:
Aresketamendi- Pobal
Urkiola-Hainbat
irteerak: Galdameslurraska egonaldia…

Talde bakoitzak bi tailer egingo ditu . tailer bakoitzak
1h 30¨minutu iraungo du.

Frutak eta barazkiak
Elikagaien elaborazioa

Ingurumen batzordeko
1. Bilera ( urriak 20)
H. Hezkuntzarako
U:Didaktiko bat
prestatu

Haibat irteerak: Madariaga dorretxea, zientzia museoa –

Hainbat irteerak: Galdames
2.Zikloa…..Uraren zikloa
Interforo eta foro
prestakuntza (apirilak 26 )

Supermerkatua eta erosketak

3.Zikloa…… Energia
Publizitatea aztertu

