6. Herrian konponketarako tokiak edo dendak jartzeko
laguntzea.
7. Denda txikietan eta azoketan bertako produktuak
saltzen dira eta gainera hondakin gutxiago sortzen
da; beraz, hauen erabilera bultzatzea eta hauen
alde laguntzak bideratzea.

Azpeitia

8. Bigarren eskuko gauzen salerosketa egiteko denda
finko bat jartzea herrian. Denda horretara ondo
dauden arropak, oinetako, mugikor, joku, jostailu,
musika tresnak… eramatea egongo litzateke merke
salduz edo parekoa den produktu batekin trukatuz.

Eskolako
Agenda

Bigarren eskuko denda honen kanpaina bat egitea
herritarren artean, azpimarratuz erabiltzen ez
ditugun eta ondo dauden gauzak trukatzeko
edo merke erosteko aukera dagoela, hondakin
gutxiago sortuz.

2012-2013 IKASTURTEA

9. Denbora bankuak bultzatzea zerbitzu eta material
elkartruke eta berrerabilpenerako.
10. Auzo konposta jartzea eta bultzatzea herrian.
11. Produktuak berrerabiltzeko bideak jartzea eta
sustatzea:
o Truke aukerak jartzea (web orrialde bat...).
o Dendetan zahartutako produktuen itzulera sistema ezartzea.
o Plastikozko ur botila, freskagarrienak, e.a. itzultzeko modua jartzea norberak dirua errekuperatuz.
12. Gune berdeetan balio handiko hondakin batzuk diruz ordaintzea.  

2003-2004 ikasturteaz geroztik, Azpeitiko herrian
Eskolako Agenda 21 egitasmoa lantzen ari gara.
Aurten ere, bide honi jarraituz, Azpeitiko ikastola
Karmelo Etxegaraiko, Ikasberri Azpeitiko ikastolako,
Iraurgi ikastetxeko eta Urola ikastolako 2.252
ikasleek “HONDAKINAK” gaia jorratu dugu.
Aurten ere lan asko egin dugu, bai ikastetxean, bai
ikastetxetik kanpo.

13. Ikastetxeei baratzak bideratzen laguntzea eta herritarrei lur zatiak uztea baratzak lantzeko eta
produktuak ekoizteko. Horrela produktu asko aurreztuko dituzte eta hauek dituzten bilgarriak
murriztuko dira.

Ondoren, lan horien berri emango dizuegu.

14. Papera murrizten saiatzea, ahal den neurrian,
formato elektronikoa erabiliz: merkataritzako
publizitatea, udaletxeko fakturak... eta horretarako
kanpainak bultzatzea.
15. Sareko ura edatea sustatu.
16. Herritarrei informazioa argi helaraztea
hondakinak biltzeak (ontzietan), zabortegiek,
eta erraustegiek izango luketen kostuaz.
17. Hondakinen bilketa, lortu nahi diren
helburuen arabera antolatzea.

Bukatzeko, ezin ditugu ahaztu, proiektu
hau aurrera eramateko beren lana eta laguntza
eskaini diguten guztiak, bereziki:
Irakasleak, gurasoak, alkatea eta zinegotziak, Edurne Huesa
(Legazpiko Ingurugela CEIDA), Izaskun Zeziaga (Ingurumeneko udal
teknikaria), Ana Arruti, Edurne Agirre eta Itziar Unanue (Ingurugiro
Etxea museoko hezitzaileak) , eta gurekin lanean aritu diren ikasle
guztiak.
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AZTERKETAK ETA IRTEERAK

Lehen hezkuntza
LEHEN ZIKLOA: HONDAKINEN MURRIZKETA
Hamaiketakoa eta merienda gustura jaten ditugu baina gehienetan jan ondoren sortzen ditugun
hondakinetaz ez gara ohartzen. Horregatik azterketa berezia egin dugu:
• Azpeitiko gure jolastokien egoera aztertu: txukuntasuna, egoera, zaborrik botata ote zegoen...
• Ikusitakoarekin ondorioak atera eta horma-irudiak egin dutugu.
• Horma-irudiekin gelak apaindu egin ditugu, horrela jolastokietan hondakinik ez aurkitzeko zer
egin behar dugun gogoan izan dugu ikasturtean zehar.
BIGARREN ZIKLOA: BERRERABILPENA
Hondakinen sorrera ekiditeko hiru arau aplikatu behar ditugula ikasi dugu: Murriztu, Berrerabili eta
Birziklatu. Ondoren berrerabilpenean zentratu ditugu gure ahaleginak.
• Gure berrerabilpen ohiturak aztertu ditugu, etxean eduki eta erabiltzen ez ditugun gauzekin dugun
jokabidean sakonduz.
• Herrian arropa, etxetresna elektrikoak, oinetakoak... konponketak egiteko dauden lekuak ere
aztertu ditugu eta zerrendatxoak osatu.
• Emaitzekin horma-irudiak egin eta gelak apaindu egin ditugu.
HIRUGARREN ZIKLOA: HONDAKINEN MURRIZKETA
Azpeitian sortzen ditugun hondakinen kopurua ikusita,
asko sortzen dugula konturatu gara eta irtenbide egokia
prebentzioa dela esan dezakegu. Horregatik gure
ohiturak aztertu egin ditugu.
• Galdetegi baten bidez, herritarrok hondakinak
murrizteko erabiltzen ditugun praktikak aztertu
ditugu.
• Denda txikietan, azokan eta supermerkatuan
egindako erosketen ondorioz nolako eta
zenbateko hondakinak sortzen ditugun ere
aztertu dugu.
• “Zuk zer erosten duzu, produktuak ala
bilgarriak?” galderari erantzuten saiatu gara.
• Lapatx zabortegira bisita egin dugu,
bertan zaborra nola tratatzen den
ezagutzeko.
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Bigarren
hezkuntza

Urtean zehar egindakoak

DBH LEHEN ZIKLOA: HONDAKINEN MURRIZKETA

Baratzaintza ikastaroak

Birziklapen eskola
Urriaren 29 eta azaroaren 6a bitartean, lau ikastetxetako ikasleek Birziklapen Eskola bisitatzeko parada
izan genuen.
Erakusketan, bonbilak, lanparak, bateriak eta pilak, tresna eta ekipo elektronikoak eta telefono
mugikorren birziklapenari buruz ikasteko aukera izan genuen.

• Gure txokoak aztertu ditugu, hau da, gure denbora librean
eta asteburuetan erabiltzen ditugun bilguneak, eta balorazioa
egin dugu.

Aurtengoan bi saiotan banatu dugu ikastaroa, urte sasoiak desbendintzeko. Abenduan egin genuen
saioan, lurzoruan erreparatu genuen gehienbat eta udazken-neguko produktuetaz hitz egin genuen.
Ekaineko saioan berriz, udaberri udarako produktuetan zentratu gara.

• Gainera galdetegi baten laguntzaz, gure kontsumo ohiturak
ere aztertu ditugu, hau da berrerabiltzeko ohiturik badugun,
material birziklagarriekin egindakoak erosten ditugun...

Bidezko merkataritza eta 2. eskuko azoka
Urtero bezala Udalak antolatzen duen Bidezko merkataritza eta 2.
eskuko azokan parte hartu genuen. Azaroaren 23an egin genuen
azoka, Gabonetako kanpainari begira.

• Beharrezko, ezinbesteko edota alferrikakoak diren erosten ditugun gauzak ere analizatu dugu.
• Hausnartu egin dugu, erositakoan, produktuek ekartzen dituzten bildukiak nolakoak diren eta
nora botatzen ditugun eta hondatzen direnean beraiekin zer egiten dugun.

Erakusketa

DBH BIGARREN ZIKLOA: HONDAKINEN
BILKETA
Hondakinen kudeaketaren inguruan eztabaida
sortu nahi izan dugu bilketa sistema desberdinetan
zentratua.

Urtean zehar, ikastetxeetan material birziklagarriekin egindako
lanak erakusgai izan ditugu Betharram aretoan. Materialak eta
irudimenarekin oso gauza bitxiak eta orijinalak egin ditugu.

• Bilketa sistema desberdinak aztertu ditugu.
• Jasotako informazioarekin power-pointak egin
ditugu, non bilketa sistema bakoitzaren onurak eta
zailtasunak azaldu ditugun.
• Urola Erdiko Mankomunitateko Orkatz Goenagaren
“Hondakinak edo baliabideak”  hitzaldian parte hartu
dugu.
• Urnietako Ontzien Sailkapen Planta  bisitatu dugu.
BATXILERGOA: HONDAKINEN TRATAMENDUA
• Hondakinak tratatzeko sistema ezberdinak aztertu ditugu: zabortegi kontrolatuak, errauskailuak
eta konpostaje plantak bakoitzaren alde onak eta txarretan sakonduz.
• Irteeren artean, berriz, gure herrian kokatzen diren Lapatx zabortegia, garbigunea eta konpostaje
planta bisitatu ditugu. Bestalde, Bilboko Zabalgarbi errauspen instalazioa ezagutu dugu.
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Gure konpromiso pertsonalak

AGENDA 21aren X. Urteurrenaren
Festa
Ekainaren 8an, Ingurugiro Etxea Museoan, Agenda 21aren
Festa antolatu genuen. Ekimenarekin, Ingurumenaren
Nazioarteko eguna ere ospatu nahi izan genuen. Hamar
urteetan egindako lanekin erakusketa antolatu genuen.
Eguraldiak lagundu ez zuen arren, eguzki tresnen
erakusketa ere izan genuen: labe, parrilla eta sukaldea,
pirografoa, bizikleta, scalextrix... Eta gainera, nahi izan
genuenok, gure eguzki sukaldea egiteko tailerrean parte
hartu genuen!

Maiatzaren 16an, Ingurugiro Etxea Museoan, ikastetxe
guztietako ordezkariak, Ikasleen Foroan bildu ginen
eta guk burutzeko honako konpromisoak hartu
genituen:
• Hamaiketakoak “tupperretan” eramango ditugu eta
erosketetan ere saiatuko gara “tupperrak” erabiltzen.
• Kalean ahal den zikinkeria gutxien botatzen saiatuko
gara.
• Hondakinen sailkapena ahal den egokien egiten
saiatuko gara eta ontzi marroia erabiliko dugu.

Eskola Berdeak

Azpeitiko ikastetxeek ESKOLA BERDEAK dituen
helburuekin bat eginik, ingurumenarekiko errespetuan
oinarritutako
hezkuntzaren
bidez,
herritarren
sentsibilizazioa bultzatu eta hondakin kudeaketa egoki
baterako bidean hasiak gara.
Lehenengo urratsa, gure ikastetxeetan sortutako
hondakin organikoa bertan konpostatzea izan da. Urrats
txikia bada ere, garrantzitsua. Eta hasiera besterik ez
da. Ikasleen artean ohitura arduratsuak sustatu nahi
ditugu, gurasoengan eta herritarrengan eraginez.

• Festetan edalontzi berrerabilgarriak erabiltzen saiatuko
gara eta eskulanak egiteko etxeko edo ikastolako
materiala aprobetxatuko dugu.
• Gure artean denbora bankuen sistema aztertu eta erabiltzen
saiatuko gara.
• Gauzak erosi aurretik ondo pentsatuko dugu (benetan behar
ditugun, nola bilduta dauden, material birziklagarriekin eginak
dauden...) eta bukaera iraunkor bat emango diegu produktu
hauei garbigunera eramanez, birziklatzeko ontzietara botaz
edo behar duen beste bati pasatuz.
• Aparatu elektriko eta elektronikoen bilketa berezietan parte
hartuko dugu. Bilketa ahal den egokien egiten saiatuko gara.
• Gure inguruko jendeari gai honen garrantzia azalduko diegu.

Udaleko arduradunei
aurkeztutako
proposamenak

Lehiaketa

Azpeitiko Udalak, Eskolako Agenda 21aren programaren
baitan, “IDEIA ONENAREN SARIA” lehiaketa martxan
jarri nahi izan du. Aurtengo helburua, ikasleen artean
HONDAKINAK MURRIZTEKO ideiak sustatzea izan du,
LHkoak ikastetxean murrizteko eta DBH eta Batxilergokoak
berriz, herri mailan.

Ekainaren 6an, aurretik Ikasleen Foroan adostutako proposamenak
aurkezteko, Alkatearekin Entzunaldia izan genuen. Bertan Foroko
hainbat ordezkarik honako proposamen hauek luzatu zizkioten.

Parte hartu dutenen kopurua: DBHko 67 talde eta LHko 9
gela.
IRABAZLEAK
LH
DBH eta BATXILERGOA
Proiektua e-mailez komunika Ontzi menstrualak
gaitezen
Irabazleak Iraurgi ikastetxea 3 Xabier Iturralde
A gela
Araitz Odriozola
Unai Alberdi
Maialen Aizpuru
(Urola ikastolako DBH 1 D gela)
Saria
Urdaibaira irteera
e-book bana
gela osoarentzat

1. Txakurren kakak jasotzeko ontzi gehiago jartzea.
2. Gazte-lokaletan edukiontzi txiki marroiak jartzea beren organikoak
kontenedore marroira eraman ahal izateko.
3. Jolasten dugun tokietan (parkeak, atariak, jolastokiak, leku eder, igerileku inguruan...) hondakinak
bereizteko ontziak jartzea.
4. Herrian zehar kolore guztietako zakarrontziak eta edukiontziak jartzea hondakinak bereizteko,
pegatina batez gogoraraziz herritarrei zer  bota daitekeen bakoitzean. Ontzi marroiari dagokionez,
ikastetxe guztietan jartzea eta herrian hauetakoak gehitzea.
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5. Herrian dauden kontenedoreak aldatzea eta bertara heltzeko zailtasunak dituztenentzat egokitzea;
hau da, elbarrituentzat altura baxuagoan sarlekuak jarri, itsuentzat braille hizkuntzan seinalizatu,
indar gutxi dutenentzat (pertsona edadetuak adibidez) pedalak jarri. Kontenedore urdinen zuloa
handiagotzea edo tapa jasotzeko moduan jartzea kartoi edo enbalaje handiak erraz sartzeko
moduan izateko, esaterako Karmelo Etxegarai ikastola aurrekoari.
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