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 1 AURKEZPENA
Ekoguneko proiektua, jasangarritasunaren alde diharduen proiektu zabal bat da eta bere barne, 
hezkuntza programa desberdinak eskaintzen ditu.

Oraingo honetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) ikasleak energiaren gaira hurbildu nahi 
ditugu bi tailer desberdinen bidez: Eguzki energia nola metatu eta Klima aldaketa.

Eguzki energia nola metatu 
Gaur egun erabiltzen den energiaren %90 erregai fosiletatik dator, energia iturri ez-berrizta-
garriak direnak, eta gainera karbono dioxidoa eratzen dute, klima aldaketaren eragile nagu-
sienetarikoa. Eguzkia da gure planetan dagoen energia zatirik handienaren iturria, baita erre-
gai fosilena ere, hauek garai batean zeuden landare eta animalien deskonposiziotik baitatoz. 
Euskal Herrian nahiz eta egun eguzkitsu asko ez izan, energia hori landareetan metatuz doa 
eta negurako erreserba modura gorde ditzakegu: fruitu lehorrak elikatzeko edo erregai mo-
dura erabiltzeko esaterako. 

Klima aldaketa
Klima aldaketa azken mendeetako ingurumen mehatxurik handienetarikoa da, ondorio larriak 
eragingo dituelarik ekonomian, gizartean eta ingurumenean. Tailer honetan esperimentuen 
bidez aldaketa klimatikoa zer den eta nola gertatzen den ikusiko dute. Gainera, Ekogunean 
arazo honi nola aurre egiten zaion aztertuko dute.

  2 HELBURUAK
Energiaren programa honek, Ekoguneko misioari jarraiki, ekologiaren kultura zabaldu, kontzientzia 
eta sentsibilizazio ekologikotik hasi eta ekintzara bultzatzeko aukerak eskaintzea du helburu na-
gusi. Ondo pasatzeko aukera ahaztu gabe, ereduak erakutsiz eta prozesuak bultzatuz, bizi-kalitatea 
hobetzeko eta gure ingurunea oparoagoa, eta iraunkorragoa bihurtzen lagunduko duten ekintzak es-
kura jartzea du helmuga.

Orokorrean, Ekoguneko energia kudeaketa ardatz hartuta, energia kontsumoa murriztuz garapen 
iraunkorra sustatzea dugu helburu, eta aldi berean aldaketa klimatikoak duen eraginaz jabetzea.

 3. HARTZAILEAK
Jarraian aurkezten den programa hau ikastetxe publiko, pribatu, zein kontzertatuetako DBHko ikasleei 
zuzenduta dago.  



Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza: BERDE BERDEAK
IRAKASLEAREN MATERIALA

4.

ENERGIA

 4. PROGRAMAREN DESKRIBAPENA
Ekoguneko bisita  ibilbide gisa lantzea proposatzen da: Irteera aldez aurretik landuz ikasgelan, eta bi-
sita eta gero, ekintza praktiko bat eginez ikastetxean. Eskolan lantzeko ariketa hauek gida pedagogiko 
honen eta webgunean eskegita egongo diren fitxen laguntzaz bideratuko dira.

Bisitan bertan ez da fitxarik banatuko, jarduera guztiz praktikoa gauzatuko baita eta naturarekin kon-
taktu zuzenean.

4.1. TAILERREN SEKUENTZIAZIOA

Non egin Jardueraren izena Zertan datza Iraupena

IKASTETXEAN AURRETIK

Energia: Animazioa
Webgunean energiari 
buruzko animazioa ikustea.

30 min

Klima aldaketa: Animazioa eta 
jarduerak

Webgunean klima aldaketari 
buruzko animazioa ikustea 
eta proposatzen diren
galderak egitea.

30 min

EKOGUNEAN

 Tailerra: Eguzki 
energia nola me-

tatu

Ongi etorria
Ikasleei ongo etorria egingo 
zaie.

Kalorimetria tailerra

Elikagai eta egur mota
desberdinek metaturik 
duten energiaz jabetu eta 
neurtu.

30 min

Eguzkiak indar handia al du?

Lurra eta Eguzkiaren
arteko distantzia eta
tamaina irudikatu eta bere 
indarraz jabetu

15 min

Tailerra: klima 
aldaketa

Nola aurre egin klima
aldaketari?

klima aldaketari aurre
egiteko bizimodu
aldaketaren eredu
ezberdinak ezagutzea

15 min

Berotegi efektua
Esperimentu baten bidez, 
CO2a sortu eta bere eragina 
neurtu

30 min

Klima aldaketaren ondorioak

Klima aldaketaren ondorio 
zuzen eta ez zuzenen
irudiak  dituzten fitxen
segida bat osatu

45 min

Agurra eta ebaluazioa

IKASTETXEAN GERO

Konpromisoen murala
Klima aldaketari aurre
egiteko konpromisoak hartu 
eta mural batean itsatsi.

45 min

Etorkizun jasangarria
Etorkizun jasangarria
imajinatuz idazlan txiki bat 
egitea.

Ordu 1
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4.2. JARDUEREN DESKRIBAPENA
4.2.1. Aurretik ikastetxean
Ekogunera joan baino lehen, ikasleak motibatzeko asmoz, honako jarduera hauek prestatu
dira aldez aurretik ikastetxean lantzeko.

 1. Energia: Animazioa

Deskribapena: Bisita egin aurretik, Webgunean energiaren inguruan dagoen bideoa ikusiko 
dute sarrera gisa. Bideo honetan energiaren zenbait aspektu aurkezten dira: historian zehar 
erabili diren energia-iturriak, energia-iturri horien sorrera, zertarako baliatu den bakoitza, 
gaur egun dagoen gehiegizko kontsumoa eta honek sortu dituen arazoak, etab.

Helburuak: Energia berriztagarrien inguruko kontzeptu batzuk ezagutzea eta Ekogunera 
bisita egiteko grina piztea.

Edukiak: Energia berriztagarriak eta ez berriztagarriak historian zehar eta gaur egun.

Materiala: Internet konexioa duten ordenagailuak.

Lekua: Ikasgela edo ordenagailu gela

Iraupena: 30 min

 2. Klima aldaketa: animazioa eta galderak

Deskribapena: Bisita egin aurretik, Webgunean dagoen klima aldaketari buruzko bideoa 
ikusiko dute sarrera gisa. Bideo honetan klima aldaketaren zenbait aspektu aurkezten dira: 
berotegi efektua zer den, honek klima aldaketarekin duen erlazioa, ondorioak eta nola au-
rre egin. Plataforma berean jarraituz, proposatzen diren galderak egiteko planteatuko zaie 
ikasleei. Osagarri gisa, Geenpeace-k aldaketa klimatikoari buruz atera zuen bideoa ere ikus 
dezakete. 

https://www.youtube.com/watch?v=-bkuH8fZtGI

Helburuak: Klima aldaketaren jatorria eta ondorioak ezagutzea, Ekogunean landuko diren 
hainbat kontzeptuen sarrera egitea, eta Ekogunera etortzeko grina piztea.

Edukiak: Klimaren historia, klima aldaketaren oinarriak, eragileak eta ondorioak.

Materiala: Internet konexioa duten ordenagailuak.

Lekua: Ikasgela edo ordenagailu gela.

Iraupena: 30 min.

4.2.2. Bisitan

 1. Taldeari ongietorria

Deskribapena: Ikasleei eta irakasleei ongietorria emango zaie eta zer moduz dauden, non-
dik datozen eta non dauden badakiten galdetuko zaie. Ondoren, Ekoguneko hezkuntza pro-
gramari egokitutako gelan berokiak, motxilak etab. utziko dira. 

Helburuak: Hezitzaileak eta taldea ezagutzen ez direnez, konfiantza puntua sortzea eta tal-
dean egingo ditugun jardueretarako zentratzea.

Iraupena: 15 min.
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 2. Kalorimetria tailerra

Deskribapena: Ikasleak lau taldetan banatuko dira eta talde bakoitzak elikagai desberdin 
baten ahalmen kalorifikoa neurtuko du. Ahalmen kalorifikoa zer den azalduko zaie ikasleei, 
elikagai batzuk beste batzuk baino energia gehiago ematen dutela eta kaloria kopuru des-
berdina dutela frogatu ahal izango dute. 

Horrela, erabili ditugun elikagaien pisua antzekoa izan bada, erretzeko behar izan duten 
denbora edo urak hartu duen tenperatura konparatuz, energia kopuru desberdina dutela 
frogatu ahal izango dute.

Ondoren, gauza bera egingo dugu biomasa berogailuetan erabiltzen diren erregaiekin.  Bero 
gehien ematen dutenak  egur gogorrekoak izaten dira: artea, intxaurra, haritza, pagoa, li-
zarra, astigarra, urkia, zumarra… Hazkuntza azkarreko pinu eta izei egurrak  berotasun gu-
txiagokoak izaten dira. Egur mota desberdinei edo pinaburu, kortxo naturala,… su emanez 
diferentziarik dagoen ikusiko dugu. 

Bukatzeko, gure arbasoek sua pizteko erabiltzen zuten tekniketako bat erakutsiko zaie ikas-
leei eta gero beraiek saiatuko dira sua egiten.

Helburuak: Elikagai eta egur desberdinek energia kopuru desberdina dutela ikustea. Ener-
gia kimikoa energia kalorifiko bihurtzen dela konprobatzea. Elikagaiek duten energia hori, 
eguzkitik datorrela konturatzea eta udan metaturiko eguzki energia neguan baliatu daite-
keela ikustea. Gure arbasoentzat suak zuen garrantziaz ohartzea eta haiek sua lortzeko eta 
mantentzeko zein teknika erabiltzen zituzten ikastea.

Edukiak: Elikagaien energia, ahalmen kalorifikoa, energia mota desberdinak.

Iraupena: 30 min.

 3. Eguzkiak indar handi al du?

Deskribapena: Atal honetan eguzkiak Lurrarengan duen indarra neurtu eta irudikatuko 
dute ikasleek  eta indar hori nola antzematen den ikasiko dute (beroa, argia, lurrunketa, 
fotosintesia…).

Helburuak: Eguzkia gugandik hain urrun egon arren eta Lurra eguzkiarekin konparatuta 
hain txikia izan arren, eguzkitiko energia asko jasotzen dugula ulertzea.

Edukiak: Eguzki energia, Lurra eta eguzkiaren arteko erlazioa, eguzkiaren eragina lurrean.

Iraupena: 15 min.

 4. Nola aurre egin klima aldaketari?

Deskribapena: Jarduera hau burutzeko taldeka Ekoguneko puntu ezberdinetatik pasako 
dira, eta besteak beste Ekoguneko baratzak eta eraikin bioklimatikoak bisitatuko dira. Kli-
ma aldaketari aurre egiteko bizimodu aldaketaren eredu ezberdinak ezagutuko ditugu. 

Helburuak:  Klima aldaketaren aurrean har ditzakegun jarrera batzuk ezagutzea, norberak 
konpromisoak hartzea eta gure esku dauden gauzei buruz hausnartzea. 

Edukiak: Klima aldaketari aurre egiteko ekimenak, ereduak eta garapen jasangarria.

Iraupena: 15 min.
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 5. Berotegi efektua

Deskribapena: Erregaien erabilerak sortzen duen berotegi-efektua ezagutuko dugu.  Horre-
tarako, esperimentu bat egingo dugu non CO2a sortu eta tenperatura igoeran duen eragina 
neurtuko dugun.

Helburuak: klima aldaketaren jatorria ezagutzea, berotegi efektua ulertzea eta CO2ak 
tenperaturan duen efektua ikustea.

Edukiak: Berotegi efektua eta erreakzio kimikoak.

Iraupena: 30 min.

 6. Klima aldaketaren ondorioak

Deskribapena: Klima aldaketaren ondorio zuzen eta ez zuzenak eta horri lotutako kontzep-
tuei buruzko irudiak dituzten txartelak banatuko zaizkie ikasleei. Denbora tarte bat utziko 
zaie beraien artean erlazioa dutenak aurkitzeko eta segida bat osatzeko. Ziurrenik modu 
batera baino gehiago egin ahal izango dute segida, ondorio asko elkar lotuta baitaude.

Helburuak:  Klima aldaketaren ondorio orokorrak ezagutzea eta konkretuki guregan izango 
dituzten ondorioak ezagutzea.

Edukiak: Klima aldaketaren kontzeptua, klima aldaketaren ondorio globalak eta klima al-
daketaren tokiko ondorioak.

Iraupena: 45 min.

4.2.3 Ondoren ikastetxean

 1. Konpromisoen murala

Deskribapena: Ekogunean klima aldaketaren gaia landu ondoren, bakoitzak konpromiso ze-
hatz bat hartuko du klima aldaketari aurre egiteko edo klima aldaketa ez areagotzen joate-
ko,  eta eskolan egongo den mural handi batean pegatuko dute.

Helburuak: Klima aldaketaren aurrean, gure esku dagoen horri buruz hausnartzea, erantzu-
kizunaz jabetzea eta konpromisoak hartzea. 

Edukiak: Klima aldaketari aurre egiteko ekimenak.

Materiala: 
 Konpromisoak biltzeko mural handia
 Konpromisoak idazteko zerbait

Lekua: Ikasgelan 

Iraupena: 45 min.

 2. Etorkizun jasangarria

Deskribapena: Ikasleak lotan zeuden bitartean mundua aldatu dela imajinatu beharko dute 
eta guztiok modu jasangarriago batean bizi garela. Hortik abiatuta, ikasleek beraien egun 
normal bat nolakoa izango litzatekeen imajinatu eta idatziko dute.

Helburuak: Bizimodu jasangarri bat imajinatzea, zein aldaketa eman beharko liratekeen 
hausnartzea eta klima aldaketa eteteko eman beharreko aldaketez jabetzea.
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Edukiak: Ohitura jasangarriak eta garapen jasangarria.

Materiala: Papera eta arkatza

Lekua: Ikasgelan

Iraupena: ordu bat.

 5. CURRICULUMAREKIN DUEN LOTURA
Tailer hauen ildo nagusia energia da. Honen barnean energia metatzeko moduak aztertuko dira eta 
baita orain arte energia lortzeko eman den erregaien gehiegizko kontsumoak sortu duen arazo larria 
ere: klima aldaketa. Arazo honen arrazoietan sakondu eta ondorio posibleak aztertuko dira.  Ekogu-
nean egiten den energiaren kudeaketa ezagutuz, garapen jasangarriago bat posiblea dela ikusiko da.

5.1. HELBURUAK
Programa honek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari dagokion energiaren gaiaren inguruko 
zenbait helburu bere baitan hartzen ditu:

 Eguzkia gugandik hain urrun egon arren eta Lurra eguzkiarekin konparatuta hain txikia 
izan arren, eguzkitiko energia asko jasotzen dugula ulertzea.

 Neguko energia udarako metatu daitekeela ikustea. 

 Elikagai eta egur desberdinek energia kopuru desberdina dutela ikustea. 

 Energia kimikoa energia kalorifiko bihurtzen dela konprobatzea.

 Elikagaiek duten energia hori, eguzkitik etorri dela konturatzea. 

 Gure arbasoentzat suak zuen garrantziaz ohartzea eta haiek sua lortzeko eta mantentze-
ko zein teknika erabiltzen zituzten ikastea.

 CO2aren iturriak ezagutzea.

 CO2aren isurketak eta ondorioak ulertzea.

 CO2a eta berotegi efektuaren arazoa barneratzea.

 Ekogunea eta CO2aren arteko harremana. 

5.2. EDUKIAK
Energiaren programaren bidez lantzen diren edukiak honakoak dira: 

 Eguzkiaren eragina lurrean

 Eguzki energiaren erabilera

 Elikagaien energia

 Erreakzio kimikoak

 Berotegi efektua

5.3. HEZKUNTZAKO LEGEARI EGOKITZAPENA
5.3.1. Oinarrizko konpetentziak lortzeko ekarpena
Programa honek Heziberriko abenduaren 22ko 236/2015 dekretuan aipatzen diren oinarrizko 
konpetentziak lortzeko bidea ematen du:   

 Hezkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

 Matematikarako konpetentzia

 Zientzietarako konpetentzia

 Teknologiarako konpetentzia

 Konpetentzia sozial eta  gizalegezkoa.
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 Arterako konpetentzia

 Konpetentzia motorra

5.3.2. Txertaketa kurrikularra
Ondorengo taulan tailer bakoitzean DBHko curriculumean barneratzen diren konpetentzien zein eduki lantzen diren adieraziko da:

EGUZKI ENERGIA METATZEKO SISTEMAK
A.1-Energia bideoa
1.1-Kalorimetria tailerra
2.1-Eguzkiak indar handia al du?
O.1-Konpromisoen murala

KONPETENTZIAK EDUKIAK A.1 1.1 2.1 O.1 A.2 1.2 2.2 3.2 O.2

Euskara eta 
literatura eta 
gaztelania eta 

literatura

Hizkuntzaren zenbait erabilera-eremutan sortutako ahozko, idatzizko eta ikus-entzunezko diskurtsoak
ulertzea eta interpretatzea, zenbait motatako komunikazio-egoerei aurre egiteko.

Bai ahoz eta bai idatziz modu txukun, koherente eta zuzenean espresatzea eta elkarri eragitea, eta
horretan, errespetua, kooperazioa eta espiritu kritikoa hartzea oinarri, zenbait komunikazio-premiari modu 
eraginkorrean erantzuteko

Matematika

Matematikako ezagutza aplikatzea eguneroko bizitzako gertaerei eta egoerei buruzko informazioak eta me-
zuak ulertzeko, balioesteko eta sortzeko, eta beste ezagutza-arlo batzuetan erabilgarriak direla jakitea.

Bere adinerako egokiak diren eta emaitzak eta ondorioak argi eta garbi eta koherentziaz justifikatzeko eta 
aurkezteko norberaren pentsamendua adieraztea errazten duten hizkuntza arrunteko eta hizkuntza matema-
tikoko elementuak (zenbakiak, taulak, grafikoak, irudiak) erabiliz, arrazoitzea eta argudiatzea.

KLIMA ALDAKETA
A.2-Klima aldaketaren bideoa
1.2-Berotegi efektua 
2.2-Klima aldaketaren ondorioak
3.2-Nola aurre egin klima aldaketari
O.2- Etorkizun jasangarri bat imajinatu
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KONPETENTZIAK EDUKIAK A.1 1.1 2.1 O.1 A.2 1.2 2.2 3.2 O.2

Biologia eta 
geologia

Ekosistemen funtzionamenduari buruzko ezagutza zientifikoa erabiltzea, haietan gertatzen diren interakzioak 
azalduz, eta ekosistemen oreka eta hura aldatzen duten faktoreak deskribatuz, horren bidez natura balioes-
teko eta kudeatzeko nahiz hartaz gozatzeko, zientziak eta teknologiak gizartearekin eta ingurumenarekin 
dituzten interakzioak ikuspegi kritikoz aztertzeko, eta garapen iraunkorraren alde modu aktiboan eta ardu-
ratsuan parte hartzeko.

Problemak ebaztea eta ikerketa soil batzuk egitea, banaka nahiz lankidetzan zientziaren prozedurekiko ko-
herenteak diren estrategiak aplikatuz, hala nola azalpen-hipotesiak formulatzea, eta datuak lortzea eta haietatik 
judizioak egitea ahalbidetzen duten emaitzak eta ondorioak ateratzea, iritzi hutsa eta froga zehatzetan oina-
rritutako ebidentzia bereiziz, norberaren nahiz gizartearen intereseko benetako egoerei testuingurua aintzat 
hartuta heltzeko eta erabaki arduratsuak hartu ahal izateko.

Zientziei buruzko informazioa duten mezuak modu aktiboan eta kritikoan interpretatzea, eta mezu zienti-
fikoak sortzea, ahozko nahiz idatzizko hizkuntza zuzen erabiliz, bai eta beste notazio   -eta adierazpen-sis-
tema batzuk ere, zehaztasunez komunikatu ahal izateko eta zientziaren esparruan azalpenak eta argudioak 
eman ahal izateko.

Zientziaren nolakotasuna, saiakera-izaera eta izaera sortzailea baliatzea, dogmatismoak gainditzeko bide 
eman duten eztabaida nagusiak aintzat hartuz, bai eta historian zehar izandako iraultza zientifikoak ere, gi-
zadiaren kultura-bilakaeran ezagutza zientifikoak izan duen garrantzia ulertzeko eta balioesteko, gizakiaren 
beharrak asetzeko eta haren bizi-baldintzak hobetzeko bitarteko den aldetik.
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KONPETENTZIAK EDUKIAK A.1 1.1 2.1 O.1 A.2 1.2 2.2 3.2 O.2

Fisika eta
kimika

Ezagutza zientifikoa baliatzea, naturako fenomenoak nahiz gizakiaren jarduerak eragindakoak
interpretatzeko, eta zientziaren, teknologiaren, gizartearen eta ingurumenaren arteko interakzioak ikuspegi 
kritikoz aztertzeko, eta garapen iraunkorraren alde modu aktiboan eta arduratsuan parte hartzea.

Problemak identifikatzea, planteatzea eta ebaztea, eta ikerketa soil batzuk egitea, banaka nahiz lankidetzan 
zientziaren prozedurekiko koherenteak diren estrategiak aplikatuz, hala nola azalpen-hipotesiak formulatzea, 
eta datuak lortzea eta haietatik judizioak egitea ahalbidetzen duten emaitzak eta ondorioak ateratzea, iritzi
hutsa eta froga zehatzetan oinarritutako ebidentzia bereiziz, norberaren nahiz gizartearen intereseko
benetako egoerei testuingurua aintzat hartuta heltzeko eta erabaki arduratsuak hartu ahal izateko.

Zientziei buruzko informazioa duten mezuak modu aktiboan eta kritikoan interpretatzea, eta mezu zien-
tifikoak sortzea, ahozko nahiz idatzizko hizkuntza zuzen erabiliz, bai eta beste notazio - eta adierazpen-sis-
tema batzuk ere, zehaztasunez komunikatu ahal izateko eta zientziaren esparruan azalpenak eta argudioak 
eman ahal izateko.

Zientziaren nolakotasuna, saiakera-izaera eta izaera sortzailea baliatzea, dogmatismoak gainditzeko bide 
eman duten eztabaida nagusiak aintzat hartuz, bai eta historian zehar izandako iraultza zientifikoak ere, gi-
zadiaren kultura-bilakaeran ezagutza zientifikoak izan duen garrantzia ulertzeko eta balioesteko, gizakiaren 
beharrak asetzeko eta haren bizi-baldintzak hobetzeko bitarteko den aldetik.



12.

ENERGIADerrigorrezko Bigarren Hezkuntza: BERDE BERDEAK
IRAKASLEAREN MATERIALA

KONPETENTZIAK EDUKIAK A.1 1.1 2.1 O.1 A.2 1.2 2.2 3.2 O.2

Kultura
zientifikoa

Ezagutza zientifikoa baliatzea, zientziak eta teknologiak pertsonen bizitzan eta osasunean duten eragina ikus-
pegi kritikoz aztertzeko, bai eta zientziaren eta gizartearen nahiz ingurumenaren arteko interakzioak ere, eta 
ebidentzia zientifikoetan oinarritutako iritziak eratzeko nahiz interes zientifiko-sozialeko gaietan modu 
aktiboan eta arduratsuan parte hartzeko.

Problemak identifikatzea, planteatzea eta ebaztea, eta ikerketa soil batzuk egitea, banaka nahiz lankidetzan 
zientziaren prozedurekiko koherenteak diren estrategiak aplikatuz, zientziak eta teknologiak gizartearekin 
eta ingurumenarekin dituzten erlazioak aztertzeko, eta norberaren nahiz gizartearen intereseko benetako 
egoerei testuingurua aintzat hartuta heltzeko eta erabaki arduratsuak hartu ahal izateko.

Zientziei buruzko informazioa duten mezuak modu aktiboan eta kritikoan interpretatzea, eta mezu zientifi-
koak sortzea, ahozko nahiz idatzizko hizkuntza zuzen erabiliz, bai eta beste notazio- eta adierazpen-sistema 
batzuk ere, zehaztasunez komunikatu ahal izateko eta zientziaren esparruan azalpenak eta argudioak eman 
ahal izateko.

Zientziaren nolakotasuna, saiakera-izaera eta izaera sortzailea baliatzea, dogmatismoak gainditzeko bide 
eman duten eztabaida nagusiak aintzat hartuz, bai eta historian zehar izandako iraultza zientifikoak ere, gi-
zadiaren kultura-bilakaeran ezagutza zientifikoak izan duen garrantzia ulertzeko eta balioesteko, gizakiaren 
beharrak asetzeko eta haren bizi-baldintzak hobetzeko bitarteko den aldetik.

Lan-jarduerari 
aplikatutako 

zientziak

Zientziak eta teknologiak egindako ekarpenak baliatzea, natura-baliabideen kontserbazioa, zaintza eta babe-
sa sustatze aldera, baliabideen erabilera jasangarria bideratzeko prebentzio-neurriak aintzat hartuz, eta 
garapen iraunkorraren alde modu aktiboan eta arduratsuan parte hartzea.

Industrian, nekazaritzan eta energia-ekoizpenean sortzen diren eragile kutsatzaile moten ezagutza
erabiltzea, ingurumenean eragiten duten inpaktua aztertzeko, eta ingurumena kontserbatzeko eta hobetzeko 
ekimenak proposatzeko.

 6. INFORMAZIO OSAGARRIA
Ikasleentzako materialak, bibliografia edo beste informazio gehiago nahi izanez gero, www.ekogunea.eus webgunean egongo da eskuragarri. 


