
TAILER DIDAKTIKOAK
3,2,1... 0 Hondakin kanpaina



Bizkaiko Foru Aldundiak kontzientziazio kanpaina hasi zuen irailean, eta kanpaina horren 
barnean zenbait tailer antolatuko dira ikasleentzat, zehazki Lehen Hezkuntzako ikasleentzat 
(6tik 11 urtera arteko umeentzat); tailer horiek guztiak ikastetxeetan emango dituzte 
urtarriletik maiatzera.  

Jarduera honen helburu nagusia ikasleen kontzientzia aldatzea da, eta ikasleei ohartaraztea 
ohiturak aldatzea beharrezkoa dela hondakinak murrizteko. Horrez gain, ikasleei tresnak 
eman nahi zaizkie hondakinak murrizteko berrerabiltzea eta birziklapena zein garrantzitsuak 
diren barneratu dezaten. Jarduera sinpleak dira, ikasleek eguneroko objektuekin eta kontsumo 
ohiturekin duten lotura beste modu batean uler dezaten.

3,2,1...



Tailerrak 20 astetan zehar emango dira, urtarrilaren 13tik maiatzaren 31ra, eta ikastetxeetan 
antolatuko dira aste batean zehar (astelehenetik ostiralera). Saioek ordubete iraungo dute 
lehenengo saioak ez ezik, bi ordu iraungo baititu. 

Jarduera zuzentasunez garatzeko tailer bakoitzean gehienez 25 ikaslek parte hartu ahal 
izango dute, eta proposatutako dinamika garatzeko espazio egokiak prestatu beharko 
lirateke, ikasgelak besteak beste. Ikasle asko dauden ikastetxeetan txandak antolatu 
beharko dira, talde ezberdinekin eguneroko helburuak bete arte.

urtarrilak

13
maiatzak

31



Antolamendu hauxe proposatu da:

Astean 5 tailer, tailer bakoitzak gehienez ere ordubete iraungo duelarik eta 25 umek parte 
hartuko dutelarik bertan (lehenengo egunean ez ezik, tailerrak 2 ordu iraungo dituelako).

Monitore bat, gehienez ere astean bost talde izango dituelarik bere kargura. 

Antolamendu hori ikastetxeetako egutegi ezberdinetara egokitu beharko da, eta horrenbestez, 
aldaketak eta egokitzapenak ezarri ahal izango dira.

Antolamendua



Tailer hauen helburuak fase hauetan banatuta daude:

Hondakinik ez sortzeari eta kontsumo jasangarria egiteari buruz sentsibilizatzea. 
Sentsibilizazio lana ikasleen adinera egokituko da hizketaldien edo bestelako tresnen bidez. 
Modu horretan ikasleek hondakinak murrizteko beharra eta horren garrantzia ulertuko 
dituzte eztabaida sortuz eta modu parte-hartzailean hausnartuz, hala kontzientzia 
kritikoa sortuko delarik.

Txikienek ikasgelan eta etxeetan ahalik eta hondakin gutxien sortzea erraztea.

Tailerretan gauzatuko diren jarduerak hondakinak elkarlanean eta modu solidarioan 
berrerabiltzean oinarrituta egongo dira.

Helburuak

1.

2.

3.



Tailerretan nagusiki taldean lan egingo da eta sare dinamikak sortuko dira. Lan egiteko 
eramango diren hondakinak ohikoak izango dira. Modu horretan adiskidetasuna landuko da, 
baita talde ezberdinen arteko laguntza eta horien sormen gaitasuna ere, tailerretan jasotakotik 
haratago joan ahal izango direlarik, beren ideiak txertatuz.

Parte hartzeko erronka ezberdinak egongo dira:

BATERAKO erronka: Hondakinekin objektu bat sortzea ikasgelan erabiltzeko.

 TALDEKAKO erronka: Talde bakoitzak objektuak sortuko ditu ematen zaizkien ideietan 
eta beraien ekarpenetan oinarrituz.

Erronka PERTSONALA: Hondakinak murrizteko zer egin dezaketen esango zaie ikasleei.

Erronkak



Ekimena hasi baino hamabost egun lehenago tailerren arduradunak ikasgeletako tutoreekin 
bilera egingo du eta xehetasunez azalduko die lanerako dinamika zein izango den, eta 
proposatuko die kanpaina baino astebete lehenago jolastorduan sortutako hondakinak batzeko 
eta ez botatzeko.  

Hondakin horiek tailerren lehenengo egunean erabiliko dira, ikasleek hondakin kopurua 
ikusteko, eta horixe hartuko da abiapuntutzat hausnartzen hasteko eta pizgarria izango da 
tailerren astean zehar hondakin kopuru hori murrizten saiatzeko.



1ASTELEHENA



Lehenengo egunean tailerrarekin hasteko 
ikasleei aurreko astean jolastorduetan 
sortutako hondakin guztiak erakutsiko 
zaizkie. Modu horretan errazago ulertuko 
dute hondakinak murrizteko beharra 
dagoela, eta jarduera hori hondakinak nola 
murriztu pentsatzeko lagungarria izango 
da. Tailerra bukatu aurretik esango zaie 
tailerrek irauten duten astean jolastorduetan 
sortutako hondakin kopurua murrizteko 
erronka izango dutela.

Lehenengo eguna hausnartzeko eta 
elkarrekin eztabaidatzeko izango da. 
Horretarako hainbat tresna erabiliko 
dira (ikus-entzunezko materiala, ipuinak, 
Garbikerreko webgunea eta abar), talde 
bakoitzaren adinari egokituta. Sortzen 
ditugun hondakinak murrizteko beharra 
aztertuko da, eta ikasleei galdetuko zaie nola 
murriztu ditzaketen egunerokotasunean 
beharrezkoak ez diren hondakinak. 

1ASTELEHENA



Era berean, egun horretan Bizkaiko 
hondakinen kudeaketa sistema landuko da, 
eta ikasleen artean hain zabaldua dagoen 
ideia hau gezurtatuko da, hain zuzen ere 
hondakinak gaika jasotzeak ez duela 
zentzurik, azken finean hondakin guztiek leku 
berean bukatzen dutelako eta ez direlako 
birziklatzen.

Horrez gain, Garbikerren webguneko 
Bizkairezikla tresna nola erabili erakutsiko 

zaie; horren bitartez edukiontzi bakoitzean 
zein hondakin bota behar diren ikasten da 
eta zalantzak argitzen dira.

Ikastetxeetan ekimen hori hedatzeko, 
lehenengo egunean gainerako mailetako 
Agenda 21eko eko-ordezkariei modu 
aktiboan parte hartzeko eskatuko zaie, 
modu horretan hondakinen murrizketari 
buruzko hausnarketa eta eztabaida beraien 
tutoretzetan landu ahal izango baitute.

1ASTELEHENA



Lehenengo egunean ikasleek etxeetan eta 
ikastetxean sortzen dituzten hondakinei 
buruzko zerrenda egingo da eta horiek 
ekiditeko irtenbideak proposatuko dira. 
Modu horretan, zerrendak ikasgelan 
egongo dira eta jarduera egin ondoren beste 
ikasgela batzuetara eraman ahal izango 
dituzte, ikastetxean ondoren ikasleen 
artean sentsibilizazioa mantentzeko eta 
hedatzeko ezartzen diren dinamiken arabera. 

Tailerrari buruzko sarrera egin ondoren 
lehenengo jarduera azalduko zaie. Fase hau 
hausnarketarekin lotuta dago, eta bertan, 
kamisetekin telazko poltsak egingo dituzte 
jolastordurako hamaiketakoa eramateko. 
Era berean, poltsak gauza askotarako 
erabili daitezkeela ikusiko dute, kontsumo 
jasangarriarekin bat eginez ez dutelarik 
beharrezkoa baino gehiago erosi beharko.

1ASTELEHENA



Hamaiketakoa 
eramateko telazko poltsa, 
birziklatutako kamiseta 
batekin egindakoa

1ASTELEHENA



2ASTEARTEA



Lehenengo jarduera bukatzea eta taldetako 
erronka azaltzea.  

Lehenengo eguneko jarduera bukatu edo 
hasiko da eta bigarren jarduera azalduko da. 
Bigarren jarduera hori taldekoa izango da, 
eta bertan ikasgelarako objektuak sortuko 
dituzte hondakinekin. Ideia nagusia material 
multzo bat sortzea da, ikasgelan aurkitzen 

duten materiala norena den ez dakitenean 
bertan gordetzeko: boligrafoak, arkatzak, 
kolorezko arkatzak, borragomak, eta abar. 
Modu horretan, multzo horretatik materiala 
eskuratu ahal izango dute behar dutenean 
eta ondoren bertan utziko dute, beste ikasle 
batzuk berdina egin ahal izateko. Hala, 
materiala falta zaienean material berria erosi 
beharrean, materiala ikasgelan izango dute 
eta elkarrekin partekatuko dute. 

2ASTEARTEA



Plastikozko botilekin eta latekin egindako arkatzontzia

2ASTEARTEA



3ASTEAZKENA



3ASTEAZKENA

Hirugarren jarduerak bi fase hauek izango 
ditu: lehenengoa ikasgelan egingo da eta 
bigarrena ikasgelatik kanpo.

Lehenengo jardueran euskarridun poltsa 
bat egingo da plastikozko bonbilla batekin 
edo 5 litroko botila batekin, eta poltsa hori 
askotariko erabileretarako izango da, gauza 

ezberdinak bertan gordetzeko hain zuzen 
ere. Bigarren fasean ikasgelatik aterako dira 
ikastetxeko lurzoruan hondakinak bilatzeko, 
ikasgeletan, jolastokian, jantokian, eta 
abar. Jarduera horren helburua ikasleek 
hondakinak guztion ardura direla eta 
guztiok lankidetzan lan egin behar dugula 
ulertzea da. 



Euskarridun poltsak, plastikozko bonbilla batekin edo 5 litroko botilarekin egindakoak

3ASTEAZKENA



4OSTEGUNA



4

Azken aurreko egunean ikasleek adinaren 
arabera eta zailtasunaren arabera 
aukeratuko duten objektu bat sortuko 
dute. Tailerraren lehenengo zatian elkarri 
laguntzeko banakako jarduerak egingo 
dituzte, eta bigarren zatian bikoteka edo 
taldeka tresnak sortuko dituzte, edonola ere 
lankidetzan. Aurretik esan dugun moduan, 
ikasgelara eramango diren hondakinak 
mahai batean bilduko dira, eta horrela 
ikusiko dute zeintzuk diren ikasgelako 
hondakinak, eta hondakinak guztion ardura 
direla ulertuko dute.  

Hauek dira proposamenak sortzeko jarduerak 
(jarduera bakoitza adin ezberdinetarako 
egokituta dago, objektuen zailtasunaren edo 
erabileraren arabera).

Jarduera guztiak batera egingo dituzte, eta 
proposatutako eredua aldatu ahal izango da. 
Objektu berriak sortzen dituzten bitartean 
bakoitzak sortzen duenaren garrantziari 
eta horretan egindako esfortzuari buruz 
hausnartuko da, kontsumo jasangarriari 
buruzko gaiak landuz.

OSTEGUNA



4

Plastikozko botilekin egindako estutxea,  BOTIESTUTXEA

OSTEGUNA



Plastikozko botilekin egindako itsulapikoa

4OSTEGUNA



Plastikozko botilekin eta kolarekin itsatsitako kanikekin egindako arkatzontzia

4OSTEGUNA



Plastikozko botilekin eta kartoiarekin egindako arkatzontzia

4OSTEGUNA



Mugikorrarentzako bozgorailua, komuneko paperarekin, telarekin eta txintxetekin egindakoa

4OSTEGUNA



Mugikorra kargatzeko euskarria, krema edo gel botilarekin eta telarekin egindakoa

4OSTEGUNA



5OSTIRALA



5

Azken egunean ikasleek objektuak bukatuko 
dituzte eta egindako lana eta parte-hartzea 
ospatuko dituzte. Hondakinekin musika 
instrumentuak egingo dituen talde bat 
egotea eta horiek kontzertua ematea da 
ideia nagusia, eta hala, umeek ulertuko dute 
astean zehar egindako lana praktikan modu 
dibertigarrian aplikatu daitekeela. 

Egun horretan gainera, jolastorduan 
hondakinak murrizteko erronka ebaluatuko 
da eta lehenengo egunean hondakinak 
murrizteko irtenbideak jasotzeko hasitako 
zerrendak bukatuko dituzte. Zerrenda 
horiek ikasgela kanpoan jarri ahal izango dira 
egun horretan, eta aurrerago ikastetxean 0 
hondakin filosofia aplikatzeko erabiliko dira.

OSTIRALA



ONDO PASATUZ 
SENTSIBILIZATU DAITEKE!!




