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Nori zuzendua: Ikastolako ikasle eta langile guztiei.  

Helburua: Ikastolako ikasle eta langile guztiok kutsaduraren prebentziorako egin daitezkeen 

ekintzez kontzientziatzea eta aplikatzea, eta bestetik, gure lan inguruneari dagozkion 

segurtasun neurriak ezagutzea eta aplikatzea.  

Ekintzak: 

 IKASLEAK 

- Ikasturte hasieran, tutorearen eta ekodelegatuen bidez, ikastolak ISO 14001 

arauarekiko duen konpromisoa azalduko zaie ikasleei: 

o Ikastolako ingurumen alderdi adierazgarriak zein diren esan.  

o  Ikasturteko helburuak zein diren azaldu eta helburuak betetzeko aurrera 

eramango diren ekintzen informazioa eman.  Ingurumen plana.  

o Helburuak betetzen direla ziurtatzeko kurtsoan zehar kontrolak egingo direla 

aipatu.  

o Ingurumenarekiko bete beharreko ikastetxeko arauak azaldu. (Ura, argia, 

zaborra, leihoak …). Ekoarauak. 

o Agenda21 barnean gaudela azaldu.  

o Ekodelegatuen profila. 

 

- Ikasturte hasieran, zaborren birziklatzeari buruzko formazioa. Horretarako, ingurumen 

arduradunak, power point aurkezpen bat emango die ekodelegatu guztiei ikastolan 

sortzen dituzten zabor ohikoenak zein zaborrontzira bota behar dituzten azaltzen 

dena. Ondoren, ekodelegatu bakoitzak bere gelan landuko du gaia.  

Bestetik, ahal den urteetan, Tolosako Udalarekin elkarlanean Tolosaldeko 

Mankomunitatekoen eskutik ongi birziklatzeko formazio saioak jasoko dituzte ikasleek.  

- Ikasturte hasieran, ekodelegatuei kurtso horretarako ezarritako helburuen betetzea 

neurtzeko kontrolak noiz eta nola egingo diren azaldu: 

o Geletako zaborrontzietan ondo birziklatzen da. 

� Aurrez ezarritako bi egunetan (ikasleek ez dakite) ekodelegatuak 

gelako zabor ontzietan zaborrak ondo sailkatuta dauden edo ez 

begiratuko du.  

� Hurrengo ingurumen batzordeko bileran emaitzak erregistratuko dira 

eta behar bezala birziklatzen ez duten zikloetan “sentsibilizazio 

saioak” antolatuko dira. Auditoria baten ondorengo emaitzetan ere 

beharrezko sentsibilizazio saioak egingo dira.  Sentsibilizazio saio 

hauen antolaketa: 

• Ondo birziklatzen ez den gelak zein diren esango zaie tutore 

eta irakasle guztiei. 

• Ekodelegatuak bere gelan arazoa mahai gainean ezarriko du 

eta denen artean hobetzen joateko irtenbideak aurkituko dira.  
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• Kurtso hasieran aurkeztu zitzaien ppt berriro azalduko die 

ekodelegatuak.  

o Gelan inor ez dagoenean argiak itzalita daude. 

� Ekodelegatuek, aurrez ezarritako egunetan (ikasleek ez dakite noiz), 

gela hutsik geratzen den momentuan argiak eta gailu elektrikoak 

itzalita geratzen diren edo ez erregistratuko du.  

� Hurrengo ingurumen batzordeko bileran, emaitzak erregistratuko dira 

eta argien erabilera behar bezalakoa ez den zikloetan “sentsibilizazio 

saioak” antolatuko dira. Auditoria baten ondoren ere sentsibilizazio 

saioak egingo dira hala behar den zikloetan.  

• Ekodelegatuak gaia mahai gainean ezarriko du eta denen 

artean hobetzen joateko irtenbideak aurkituko dira.  

• Argiak piztuta uzten dituzten gelak zein diren esango zaie 

tutore eta irakasle guztiei. 

• Ikasleak gelaz mugitzen diren aldiro (informatikara, 

laborategira …), atseden aurreko klasean eta azken orduan 

gelan dagoen irakasleak eta ekodelegatuak gogoraraziko die 

argiak eta gailu informatikoak  itzali behar direla irteterakoan.  

- Kurtso amaieran, urte osoan kontroletan emaitza onenak eman dituen taldea 

errekonozituko da. Horretarako, maiatza amaieran ikasle guztiak bilduko dira areto 

nagusian eta ingurumena babesteko neurrien garrantzia azpimarratzearekin batera, 

kurtsoan zehar eredugarriena izan dela gela zorionduko da. Aurrerantzean ere guztiok 

eredu hori jarraitzera bultzatuz.  

- Agenda 21ean gaudenez, urte bakoitzean tokatzen den gaiaren ekintza ezberdinak 

egingo dira. Kasu honetan, kontsumoa da gaia.  

 

LANGILEAK 

- Ikasturte hasieran, ingurumen taldeko arduradunen bidez, ikastolak ISO 14001 

arauarekiko duen konpromisoa azalduko zaie irakasle guztiei: 

o Ikastolako ingurumen alderdi adierazgarriak zein diren esan.  

o  Ikasturteko helburuak zein diren azaldu eta helburuak betetzeko aurrera 

eramango diren ekintzen informazioa eman. Ingurumen plana  

o Helburuak betetzen direla ziurtatzeko kurtsoan zehar kontrolak egingo direla 

aipatu.  

o Ingurumenarekiko bete beharreko ikastetxeko arauak azaldu. (Ura, argia, 

zaborra, leihoak …). Ekoarauak. 

o Agenda21ean sartuta egoteak zer suposatzen duen azaldu.  

- Irakasleek erabiltzen dituzten ordenagailuak itzalita utzi behar dira egunaren amaieran. 

Horretarako irakasle bakoitza kontzientziatu behar da: 12.30etatik aurrera irakasle 
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gelako ordenagailua uzten duenak, itzali egingo du. Klaseetan, azken klase-ordua duen 

irakasleak, irakaslearen ordenagailua itzalita utziko du.  

- Ikasturte hasieran, zaborren sailkapenari buruzko formazio laburra emango zaie 

irakasle guztiei. 

- Ikasturte hasieran, ingurumenaren zainketarako kontuan eduki beharreko ekintzak 

gogoraraziko zaizkie irakasle guztiei ingurumen taldekoen eskutik: 

o Inprimatzen eta fotokopiatzen diren dokumentu guztiek, bi aldeetatik 

fotokopiatuak/inprimatuak egon behar dute. 

o Dokumentuak bi aldiz inprimatu eta gero fotokopiadura-gelan soberan geratu 

aurretik, ziurtatu bidali den dokumentua ez dagoela fotokopiadurako lan 

zerrendan.  

o Geletan ezin dira orri zuriak utzi ikasleek erabiltzeko. Azterketetarako 

eramaten diren eta soberan geratzen diren orriak ezin dira gelan utzi.  

o Gurasoekin dugun harremanerako posta elektronikoa erabiltzen saiatuko gara.  

-  Ikasturte hasieran, kurtso horretarako ezarritako helburuen betetzea neurtzeko 

kontrolak noiz eta nola egingo diren azaldu: 

o Langileek paperaren erabilera egokia egiten dute.  

� Azaroan/Otsailean X ziklotakotako X ikasle hartuko dira. Beti ere, 

irakasle guztien modulu bat aztertzeko modua dagoela ziurtatuz. Ikasle 

horien apunte guztiak begiratuko dira eta fotokopia guztiak bi 

aldeetatik aterata dauden edo ez begiratuko da. Auditoria batean ere 

egin daiteke kontrola. Ez badaude bi aurpegietatik fotokopiatuta, 

dagokion irakasleari jakinaraziko zaio eta aurrerantzean egoki egiten 

hasteko adieraziko diogu. 

o Zaborrontzietan ondo birziklatzen da. 

� Adrianek, irakasle geletako eta idazkaritzako zaborrontzietan zaborrak 

ondo sailkatuta dauden edo ez begiratuko du.  

� Azaroan/Otsailean erregistro horiek ingurumen taldekoek jasoko 

dituzte eta ez bada behar bezala birziklatzen, “Sentsibilizazio saioa” 

egingo da. Auditoria baten ondoren ere sentsibilizazio saioak egingo 

dira hala behar bada.  

• Irakasle/langile gela horretako irakasle guztiak bildu eta 

jakinaraziko zaie ez dutela behar bezala sailkatzen zaborra.  

• Kurtso hasieran egin zen bezala, zabor bakoitza zein 

edukiontzitara  bota behar den gogoraraziko zaie berriz eta 

dauden zalantzak argitu.  

• Hurrengo kontrolean, berriz ere gaizki birziklatzen dela ikusten 

bada, gela horretako zaborraren kudeaketa langile horien 

ardurapean geratuko da. Hau da, beraiek izango dira sortzen 

duten zaborra behar den egunean kaleko zaborrontzietara 

ateratzeko arduradunak, lan hori ez da garbitzaileena izango. 

Izan ere, irakasleok ikasleon eredu izan behar dugu. Beraz, 
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ikasleek kurtsoa amaitzerako ondo birziklatzea lortu nahi 

bada, irakasleok esfortzu hori lehenago egin beharra daukagu.  

- Kurtso amaieran, urte osoan kontroletan emaitza onenak eman dituen taldea 

errekonozituko da. Horretarako, ekaineko klaustro batean ingurumena babesteko 

neurrien garrantzia azpimarratzearekin batera, kurtsoan zehar eredugarriena izan den 

irakasle taldea zorionduko da. Aurrerantzean ere guztiok eredu hori jarraitzera 

bultzatuz.  

- Agenda 21ean gaudenez, urte bakoitzean tokatzen den gaiaren ekintza ezberdinak 

egingo dira. Kasu honetan, kontsumoa da gaia.  
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IKASLEAK 

 

LABURPENA NORI NOIZ ZER KANALA ARDURADUNA DOKUMENTAZIOA 

Ikasturte hasiera: 2.eguna ISO 14001 arauarekiko konpromisoa azaldu: 

- Ingurumen alderdi adierazgarriak 

- Ikasturteko helburuak eta ekintzak 

- Kontrolak 

- Ingurumenarekiko bete beharreko 

ikastetxeko arauak azaldu 

Aurrez aurre. 

Gelan 

Tutorea Kalitatean ppt 

Ikasturte hasieran: 

lehenengo astea 

Zaborren sailkapenari buruzko formazio saioa. Aurrez aurre. 

Gelan 

Ekodelegatua Kalitatean ppt 

1.FASEA: 

Hasierako 

azalpenak 

eta 

kontzientziaz

ioa 

IKASLE 

guztiei 

Ikasturte hasieran: 

bigarren astean 

Tolosaldeko Mankomunitatekoen formazio 

saio, zaborren birziklapenaren inguruan 

Aurrez aurre. 

“hitzaldia” 

Ingurumen 

taldea- ekintza 

osagarria 

 

Urri amaiera Kontsumoa gaiaren sentsibilizazioa: 

txoko berdean ziklo bakoitzaren 

ekarpena 

Kartulina EKodelegatua  

Azaro amaiera 1. KONTROLA:  

- Geletako zaborrontzietan ondo 

birziklatzen da. 

- Gelan inor ez dagoenean argiak 

itzalita daude. 

 Ekodelegatua, 

eta ingurumen 

taldea 

Erregistroak kalitatean 

IKASLE 

guztiei 

Abendu hasiera 1. Kontroleko emaitza jakinarazi. Aurrez aurre. 

Gelan 

Tutorea eta 

ekodelegatua 

 

2.FASEA: 

Kontrolak 

eta 

Sentsibilizazi

o saioak 

 

Geletako 

zaborrontzie

tan ondo 

birziklatzen 

da. 

 

Gelan inor ez 

dagoenean 

argiak 

itzalita 

daude. 

1.Kontrolean 

emaitza 

kaskarra 

eman duten 

zikloei 

Abendu hasiera Sentsibilizazio Saioa: 

Zaborra 

- Gelako zaborrontziak hartu eta botata 

dauden zaborrak ondo sailkatuak 

dauden edo ez errepasatu. Zalantzak 

argitu. 

- Zabor bakoitza nora bota behar den 

Aurrez aurre. 

Gelan 

Tutorea eta 

ekodelegatua 

Kalitatean ppt 
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berriro errepasatu. (lehenengo astean 

egin zen bezala). 

Argia 

- Gelaz mugitu behar duten aldiro eta 

atseden aurreko eta klaseko 

irakasleak, argiak itzali behar direla 

gogoraraziko die.  

Otsaila amaiera 2. KONTROLA:  

- Geletako zaborrontzietan ondo 

birziklatzen da. 

- Gelan inor ez dagoenean argiak 

itzalita daude. 

 Ekodelegatua, 

eta ingurumen 

taldea 

Erregistroak kalitatean 

IKASLE 

guztiei 

Martxo hasiera 2. Kontroleko emaitza jakinarazi. Aurrez aurre. 

Gelan 

Tutorea eta 

ekodelegatua 

 

2.Kontrolean 

emaitza 

kaskarra 

eman duten 

zikloei 

Martxo hasiera Sentsibilizazio Saioa: 

Zaborra 

- Gelako zaborrontziak hartu eta botata 

dauden zaborrak ondo sailkatuak 

dauden edo ez errepasatu. Zalantzak 

argitu. 

- Zabor bakoitza nora bota behar den 

berriro errepasatu. (lehenengo astean 

egin zen bezala). 

- Gelako “ingurumen sustatzailea” 

izendatu.  

Argia 

- Gelaz mugitu behar duten aldiro eta 

atseden aurreko eta klaseko 

irakasleak, argiak itzali behar direla 

gogoraraziko die.  

- Gelako “argien arduraduna” izendatu. 

Aurrez aurre. 

Gelan 

Tutorea eta 

ekodelegatua 

Kalitatean ppt 

IKASLE Apirila amaiera 3. KONTROLA:   Ekodelegatua, Erregistroak kalitatean 
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- Geletako zaborrontzietan ondo 

birziklatzen da. 

- Gelan inor ez dagoenean argiak 

itzalita daude. 

eta ingurumen 

taldea 

guztiei 

Maiatza hasiera 3. Kontroleko emaitza jakinarazi. Aurrez aurre. 

Gelan 

Tutorea eta 

ekodelegatua 

 

3.Kontrolean 

emaitza 

kaskarra 

eman duten 

zikloei 

Maiatza hasiera Sentsibilizazio Saioa: 

Zaborra 

- “Ingurumen sustatzailearekin” hitz 

egin, arazoa non dagoen.  

- Gelako zaborrontziak hartu eta botata 

dauden zaborrak ondo sailkatuak 

dauden edo ez errepasatu. Zalantzak 

argitu. 

- Zabor bakoitza nora bota behar den 

berriro errepasatu. (lehenengo astean 

egin zen bezala). 

Argia 

- “Argien arduraduna”rekin hitz egin, 

arazoak aztertuz. Berarekin, neurri 

zuzentzaileak finkatu eta gelan 

jakinarazi. 

 

Aurrez aurre. 

Gelan 

Tutorea eta 

ekodelegatua 

Kalitatean ppt 

3.FASEA: 

Amaiera eta 

errekonozim

endua 

IKASLE 

guztiei 

Maiatza amaiera Ingurumenaren zaintzan kontzientziatuena 

dagoen gelari errekonozimendua. 

Aurrez aurre.  

Ikasle guztiak 

aretoan. 

Ingurumen 

taldea 
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LANGILEAK 

 

LABURPENA NORI NOIZ ZER KANALA ARDURADUNA DOKUMENTAZIOA 

1.FASEA: 

Hasierako 

azalpenak 

eta 

kontzientziaz

ioa 

LANGILE 

guztiei 

Ikasturte hasiera: ikasleen 

lehen eguna baina lehen. 

ISO 14001 arauarekiko konpromezua azaldu: 

- Ingurumen alderdi adierazgarriak 

- Ikasturteko helburuak eta ekintzak 

- Kontrolak 

- Ingurumenarekiko bete beharreko 

ikastetxeko arauak azaldu 

Aurrez aurre. 

Klaustroa 

Ingurumen 

taldea 

Kalitatean ppt 

Azaro amaiera 1. KONTROLA:  

- Irakasle/langile geletako 

zaborrontzietan ondo birziklatzen da. 

- Paperaren erabilera egokia egiten da. 

 Adrian eta 

ingurumen 

taldea 

Erregistroak kalitatean 

LANGILE 

guztiei 

Abendu hasiera 1. Kontroleko emaitza jakinarazi. Aurrez aurre. 

Klaustroa 

Ingurumen  

taldea 

 

1.Kontrolean 

emaitza 

kaskarra 

eman duten 

irakasle/langi

le  geletako 

langileei 

Abendu hasiera Sentsibilizazio Saioa: 

Zaborra 

- Zabor bakoitza nora bota behar den 

berriro errepasatu eta egon 

daitezkeen zalantzak argitu. 

Papera 

- Paperaren erabilera egokiari buruzko 

arauak gogorarazi eta  horiek 

betetzearen garrantzia azpimarratu. 

 

Aurrez aurre. 

Irakasle gelan 

Ingurumen 

taldea 

Kalitatean ppt 

Otsaila amaiera 2. KONTROLA:  

- Irakasle/langile geletako 

zaborrontzietan ondo birziklatzen da. 

- Paperaren erabilera egokia egiten da. 

 Adrian eta 

ingurumen 

taldea 

Erregistroak kalitatean 

2.FASEA: 

Kontrolak 

eta 

Sentsibilizazi

o saioak 

 

Irakasle/lang

ile geletako 

zaborrontzie

tan ondo 

birziklatzen 

da. 

 

Langileek 

paperaren 

erabilera 

egokia 

egiten dute 
LANGILE 

guztiei 

Martxo hasiera 2. Kontroleko emaitza jakinarazi. Aurrez aurre. Ingurumen  
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Klaustroa taldea 

2.Kontrolean 

emaitza 

kaskarra 

eman duten 

irakasle/langi

le geletako 

langileei 

Martxo hasiera Sentsibilizazio Saioa: 

Zaborra 

- Gelako zaborrontziak hartu eta botata 

dauden zaborrak ondo sailkatuak 

dauden edo ez errepasatu. Zalantzak 

argitu. 

- Zabor bakoitza nora bota behar den 

berriro errepasatu. (lehenengo astean 

egin zen bezala). 

- Zaborraren kudeaketarako 

arduraduna izendatu eta nola egingo 

den antolatu.  

Argia 

- Paperaren erabilera egokia ez egiteko 

arazoa non dagoen aztertuko da 

irakaslearekin eta neurri zuzentzaileak 

ezarriko dira. 

Aurrez aurre. 

Irakasle gelan 

Ingurumen 

taldea 

Kalitatean ppt 

3.FASEA: 

Amaiera eta 

errekonozim

endua 

LANGILE 

guztiei 

Maiatza amaiera Ingurumenaren zaintzan kontzientziatuena 

dagoen langile taldeari errekonozimendua. 

Aurrez aurre.  

Klaustroan 

Ingurumen 

taldea 

 

 

Ingurumen taldea 


