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Plaza › Bizia
tzeko modurik ez zaio ematen
haurrei». Lantegiekin saiatzen
dira hori ateratzen, transmisioa
indartzen, elkarrizketari bide
ematen. Eta emaitzak argiak direla gaineratu du. Donostiako
Orixe ikastolan eta Igeldoko Eskolan egin zituzten lehenengo
lantegiak, oraindik proiektua di-

‘‘

Tailerrak ez dira batere
zurrunak izaten,
testuinguruaren arabera
aldatu egiten baititugu»
«Garaian garaiko eta
hemengo elikagaiak
jatearen garrantzia
azaltzen diegu ikasleei»
AINHOA IRIBAR
Ekoliderra

Ikastetxeetatik kanpo ere izaten dira tarteka hainbat jolas egiteko. EKOLIDERRAK

Ohitura iraunkorrak eta ekologiaren inguruko ideiak barneratzeko tailer
bat antolatu dute Kutxa Ekoguneko Ekoliderrak egitasmoaren barruan:
‘Zeu artista berdea’. Hainbat ikastetxetan landua dute proiektua.

Haurren kontzientzia
berdetzeko tailerrak
Araitz Muguruza Donostia

M

usika entzun, eta
dantzan hasi dira
haurrak. Begiak
estalita dauzkate.
Gela osoa dute eurentzat, eta lasai ari dira astintzen gorputz guztiak, baita lotsatiena ere. Ez dakite norena den erritmoa, baina
berdin dio, dantzatzeko balio du
eta. Behin musika amaituta, kendu egin dute begietako mozorroa,
eta begiraleak, musikarien argazkia seinalatuz, eskatu die deskribapena egiteko. Hain zuzen ere,
ariketa horrekin abiatzen dira
Zeu artista berdea egitasmoa parte hartzen duten ikasleak. Ohitura iraunkorrak eta ekologiaren
inguruko ideiak barneratzen dituzte hala, gerora kontzientzia indartsuagoa izan dezaten.
Ainhoa Iribar da Zeu artista
berdea proiektuko eragileetako
bat. Kutxa Ekogunearen Ekoliderrak proiektuko hirugarren aldiaren amaieran prestatu eta abian
jarri zuen. Iribarrek azaldu du
hezkuntzan ikusi zutela hutsunerik handiena, ez zutelako haurrek
ohitura iraunkorretara gerturatzeko motibaziorik. «Ingurunea
zaindu eta maitatzeko haren parte direla, eta beren inguruko jendea ere hala dela sentitu behar
dute haurrek. Gure planteamendua hortik doa, tailerren bidez
erakusten dizkiegu gizartean

dauden pertsona, kultura eta ohitura desberdinak». Lehen Hezkuntzako bigarren zikloko haurrekin lan egiten dute, eta parte
hartzea eta artea uztartzen dituzte lantegietan: «Haur bat lotsatia
baldin bada, mugatuta senti daiteke ariketa bat aurrera eramateko orduan; arteak, ordea, bide
ematen dio, sentimenak azaleratzeko aukera ematen dio ume bakoitzari».
Tailerretan, hainbat alor jorratzen dituzte. Bizidun asko munduan eta Bizimodu osasuntsua
izena dute prestatu dituzten bi
lantegi sortek. Lehenengoarekin
bioaniztasunari eusten diotela
dio Iribarrek. «Ez bakarrik animalia edo landareenari, baita kulturen eta pertsonen aniztasunari
ere». Gizarteko aberastasuna aipatu eta barneratu. Bizimodu
osasuntsuarekin, berriz, kontsumo iraunkorraren azalpena egiten dute: «Garaiko eta hemengo
bertako elikagaiak kontsumitzearen garrantzia aipatzen diegu».
Ez dituzte, ordea, elikagaiak
soilik lantzen, bizimodu osasuntsuagoa osatzeko kirolak eta erlaxazioak zer garrantzia duten ere
azaltzen diete. Areago, horrek
guztiak gizarte harremanetan
daukan eraginari ere begiratzen
diote. «Harremanak nolakoak diren azaltzen diegu, askotan zertzeladak baino ez dira izaten, baina saiatzen gara ikuspegi osatu

bat ematen». Iribarrek nabarmendu du haurrek ez dakitelako
ustea zabalduegia dagoela; berez
badakitela, baina ez zaiela uzten
azaleratzen, transmititzen. «Hezkuntza ereduak oraindik ere erakusten du irakaslea dela jakitun
bakarra, eta irakasteko lanbidea
duela, barruan daukatena atera-

Zabalik da Ekoliderrak
egitasmoko 5. aldian
izen emateko epea
Ekologian trebatutako lidergo gazteak sortzen
ditu Ekoliderrak egitasmoak.
Kutxa Ekogunearen barnean
dagoen proiektua da, eta iraunkortasunean eta ekologian trebatutako gazteak bilatzen ditu.
Trebatu+Ekin+Izan dute leloa.
Ainhoa Iribar langabezian zegoen duela bi urte, eta aukera
ederra izango zelakoan sartu
zen egitasmoan. Taldekideekiko oroitzapen bikainak dituela
dio. «Askotarikoa zen gure taldea; ekologian jantzita zeudenek edota hain aditu ez ginenok
osatzen genuen». Hilean bi alditan elkartzen dira, eta agendan zehaztutako edukia lantzen dute. Irtenaldiak ere egiten
dituzte noizean behin. Izena
eman nahi duenak Ekoliderrak
webgunera jo besterik ez du.

D

seinatzen ari zirenean, 20112012ko ikasturtean. Bi orduko bi
saio egin zituzten. Oroitzapen
ona du Iribarrek. «Irakasle eta gurasoekin harreman polita sortu
zen, eta proiektua finkatzeko baliagarri izan zen». Ekoliderrak
egitasmoak baiezkoa eman zion
proiektuari, Zeu artista berdea
ikastetxe gehiagotara zabaltzeko
bidea eman zieten. Hala, iazko
ikasturtean Bergarako San Martin Agirre eta Eibarko San Andres herri eskolan egin zituzten
lantegiak.
Dena dela, egitasmoa ez da
ikastetxeko lau hormetan gelditzen, kalera ateratzen dute egun
seinalatuetan. Hala, orain bi aste
Baionako Alternatiba egunean
izan ziren; udaberrian, berriz, Eskola Txikien jaian, Larraulen (Gipuzkoa).
Tailer moldagarriak
Lantegien diseinua ez da betierekoa, aldatu egiten dute ikasgela
bakoitzaren ezaugarrien arabera.
«Ez dira lantegi zurrunak, aldatu
egiten ditugu ikasgeletako irakasle, haurren eta gurasoen ezaugarrien arabera». Behin abian jarritakoan joaten dira aldaketak
eginez. Guraso eta irakasleen inplikazioak ere badu zerikusirik:
«Inguruan motibazioa piztuko
dieten pertsonak badituzte, kontzientzia landuagoa izango da».
Egun, proiektua erdi lo daukatela aitortu du Iribarrek. «Oraintxe taldekide bat atzerrian da; iaz,
ni izan nintzen kanpoan, beste batzuk lanean ari dira... Gazteak
gara, eta gaur egun dugun egoerarekin geldirik ezin egon». Hala
ere, ez dute ahaztuta proiektua,
praktikan jarri zuten eskoletan
arrakasta lortu baitzuten. «Gustura aritu ginen denok, bai irakasleok eta bai ikasleak. Esperientzia ona izan genuen». Pertsonalki ere asebete zuen proiektuak
Iribar. «Niri asko eman dit, inoiz
landu gabeko edukiekin lan egiteko aukera eman baitit; gainera,
gure zerbait da, hori motibazio on
bat da lanerako orduan».

Haur ugari izan da azokan. GAIZKA IROZ

Lurrama azokak
18.000 bisitari
baino gehiago
hartu ditu
hiru egunetan
Haurrek lurramari buruz
kontzientzia hartzeko
hainbat ekintza osatu
dituzte, eta arrakasta
erabatekoa izan da
Erredakzioa
Bisitari ugari hartu ditu Lurrama
azokak aurten, Miarritzen (Lapurdi). Antolatzaileek jakinarazi
dutenez, 18.000 lagun baino gehiago ibili dira, eta arrakasta erabatekoa izan da. «Joan den ostiralean hasi ginen, baina jende gehien
igandean izan zen. Giro paregabea sortu da egun denetan, eta
gure mezua», adierazi du Mattin
Etxeberria antolatzaileak. Amalurra zain dezagun! izan du lelo
aurtengo azokak, eta «gai horren
inguruan eztabaida interesgarriak izan dira». Horrez gain,
Etxeverriak jakinarazi duenez,
salmentak ere ongi joan dira.
Haren arabera, adin guztietako
jendea ibili da ferian. Izan ere,
haurrak protagonista izan dira
hainbat momentutan. «Amalurraren garrantziaz kontzientzia
har dezaten lanean ari gara haurrekin, eta ferian bete ditugu helburuak. Haur ugari hartu dugu».
Herenegungo bazkarian, berriz,
800 lagun elkartu zirela nabarmendu du Etxeverriak, inoizko
gehien. Arrakasta gehien, hori
bai, gaualdietan izan dela adierazi du.
Ohikoa den legez, lehiaketak
ere ez dira falta izan azokan. Besteak beste, joan den ostiralean jokatu zen gazta lehiaketa, 50 partaiderekin. Esnetegiko gaztari
dagokionez, Laitiere kooperatiba
izan zen garailea, eta etxaldeko
gasnari dagokionez, berriz, Gaec
Artzainak taldea nagusitu zen,
Bastidakoa (Araba). Dagoeneko
hurrengo urteko azokari begira
dira antolatzaileak, eta, esan dutenez, urriaren 17tik 19ra izango
da .

