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EA2030: GARAPEN IRAUNKORREKO HELBURUAK (GIH)
➔ Aurtengoa trantsizio ikasturtea izango da. Agenda 2030 

ezartzearen bidean, aurten gai bat ezarri beharrean, guztion artean 

HELBURU bat adostu da. 



EA2030: GARAPEN IRAUNKORREKO HELBURUAK (GIH)
➔ EA2021, Ingurumen ARAZO batetik abiatzen zen gaia (Klima 

aldaketa, Biodibertsitatea…).

➔ EA2030, Euskadi 2030 araudian  agertzen diren HELBURUAK 

harzen dira gaia bezela.

◆ Ikastetxe, udala, autonomia, herrialde… guztiek araudian 

proposatzen diren 17 helburuetatik aukeratu behar da.

◆ Helburu bakoitza BI URTERAKO.

◆ JONAN FERNANDEZ, agenda guztien arduradun. 



EA2030: GARAPEN IRAUNKORREKO HELBURUAK (GIH)
➔ IKASTETXE GUZTIEK HELBURU BERDINA landuko dute. Hala 

ere, ikastetxe bakoitzak honetaz gain besteren bat landu nahi 

izanez gero, aukera izango luke. 

➔ HERRI MAILAN jarraituko den HELBURUA BERDINA izango 

da. Hau da, herriko eragile guztietan helburu berdina landuko da; 

bakoitzari tokatzen zaion esparrutik eta bere agenda propioarekin. 



EA2030: AGENDAREN ARDATZAK
➔ PARTAIDETZA, Eskola eragina guztiena.

➔ KALITATEZKO HEZKUNTZA (Curriculuma).

➔ EREMU IRAUNKORRA (Ingurumenaren kudeaketa).



EA2030: AGENDAREN ANTOLAKETA
➔ Ikastetxe guztietan sortu beharrekoa:

◆ TALDE GIDARIA: Zuzendaritza, Koordinatzailea, irakasle 

laguntzailea (etapako norbait).

◆ EKOSAREA (Ingurumen batzordea): Koordinatzaileak, 

ikasleen ordezkariak... 

➔ Aukeran, ikastetxe bakoitzaren esku daudenak:  

◆ OSTADAR TXIKIA: ikasleek osatutako taldea (ekoordezkariak, 

ekoliderrak…)  

◆ OSTADAR GUNEA (ikastetxeko eragile desberdinak 

elkarlanean) 



EA2030: AGENDAREN ANTOLAKETA
➔ EA2030 programa bakoitza bi urtean garatzen da:

-1. urtean, SENTSIBILIZAZIO fasea eta DIAGNOSTIKOAK 

egiten dira. Bukaeran, bereziki diagnostikoetako emaitzak 

eztabaidatu eta adierazten dira.

-2. urtean, ESKUHARTZE PLANA garatzen da. Bukaeran, 

Eskuhartze Planaren garapeneko ondorioak aztertu, eta 

konpromisoak hartzen dira.

➔ Ikasturte bakoitzak, haren EBALUAZIOA du, eta 

Komunikazioa programa osoan  gertatzen da.          



EA2030: 15.HELBURUA, LEHORREKO EKOSISTEMAK, BASOAK
➔ 15. GIHa: Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu 

jasangarrian erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrian 

kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren 

degradazioa gelditzea eta lehengoratzea, eta biodibertsitatearen 

galera gelditzea: lehorreko ekosistemak eta biodibertsitatearen 

kudeaketa jasangarria.

➔ Ofizialki AGENDA 2030 Aurkezpena Urkullu lehendakariak 

egingo du azaroan eta orduan iritsiko da Deialdia ikastetxetara.



EA2030: 15.HELBURUA, LEHORREKO EKOSISTEMAK, BASOAK
➔ MATERIALA: INGURUGELAK helburu hau lantzeko LIBURU bat 

sortzen ari dela eta bukatzen dutenean, irakasle guztien eskura 

jarriko dute. 

➔ Honetaz gain, ARTELATZEK sortuko dituen materialak ere 

eskuragarri egongo dira. 


