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1.

Xedea

Zarauzko Udalak aztarna ekologikoa kalkulatu du herritarren bizimodua garapen iraunkorrarekin
bateragarria den ala ez jakiteko helburuarekin. Herritarrei zuzendutako informazio kanpaina
martxan jartzearekin batera, herriko ikastetxe guztietan material didaktikoak eskainiko dira
“aztarnaekologikoa.eus” web gunearen txoko didaktikoaren bitartez. Eskolako Agenda 21arekin
lotura duen gaia izanik, proiektu honetan txertatzea proposatzen da.

2.

Hartzaileak

Zarauzko ikastexe guztietako 10-16 urte bitarteko ikasleak kanpaina honen hartzaile zuzenak
izango dira. Beste mailatan landu nahi izanez gero, Araziko ordezkariekin harremanetan jartzea
proposatzen da.
• Lehen Hezkuntzako 3. zikloko ikasleak (10-12 urte).
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. zikloko ikasleak (12-14 urte).
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. zikloko ikasleak (14-16 urte).

3.

Garapena

Araziko lantaldeak sorturiko material didaktikoa irakasleen laguntzarekin garatuko da. Zentro
bakoitzean Eskolako Agenda 21aren koordinatzaileari eta parte hartu nahi duen irakasle
orori kanpainaren aurkezpena egiteko bilera egingo da, eta kanpainaren garapenean zehar
aholkularitza teknikoa eskainiko da.
Proposatzen diren ekintza guztiak landuz gero lau orduko iraupena aurreikusten da. Dena den,
aipatutako hartzaile guztiekin 4 ordu eskaintzea ezinezkoa izango balitz, ekintza bat ala bestea
lantzea proposatzen da, gutxieneko iraupena ordubetekoa izango delarik.
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Kanpainak, bere osotasunean, honako atalak bereganatzen ditu:
1. Aztarna Ekologikoa aurkezteko bideoa.
Zarauztarren aztarna ekologikoa zer den eta zertarako kalkulatu den modu erakargarri eta
ulerterrazean azaltzen duen bideoa erakutsiko zaie ikasleei kanpainaren aurkezpena egitearekin
batera.
2. Aztarna Ekologikoaren inguruko erakusketa.
Ikastetxe bakoitzean aztarna ekologikoaren erakusketa banatuko da. Gure bizimoduaren
arlo ezberdinak islatzeko lau panel eskainiko dira: elikadura, mugikortasuna, etxebizitza
eta kontsumoa. Panelak kartoian inprimatuko dira, 50 x 71 zentimetro formatuan. Panelak
“aztarnaekologikoa.eus” web gunearen txoko didaktikoan eskainiko dira, pdf formatuan.

Zarauztarron
Aztarna Ekologikoa
eta Etxebizitza
www.aztarnaekologikoa.eus

www.aztarnaekologikoa.eus
Zenbat lur behar dugu zarauztarrok?

Gure planeta, gure etxea

Kontsumitzen ditugun produktu guztiak ekoizteko lur azalera emankorra behar dugu:
Gosaltzen ditugun
zerealak eskaintzen
dizkiguten
laborantzak.

Bazkaltzen dugun
xerra emango digun
behia bazkatzeko
larreak.

Janzten dugun
kamisetaren kotoia
lortzeko zelaiak.

Gure etxea eraikitzeko behar dugun lur eremua gure aztarna ekologikoaren zati bat da. Modu
berean, ikastetxea, ospitalea edo errepideak erabili ahal izateko eraikitako azalera behar dugu.

Idazteko
erabiltzen dugun
papera ekoizteko
basoak.

Gero eta jende gehiago bizi da hirietan, eta gutxiago baserrietan. Hala ere, Zarauztik kanpo dauden
zelai, baso eta soroak behar ditugu produktu ezberdinak lortzeko.

Zarauztar bakoitzaren aztarna
ekologikoa 4,3 hektarearen
baliokidea da, hau da, 4 futbol
zelairen parekoa, gutxi gora
behera.

...eta gure planetak, zenbat eskaini
dezake? Munduko azalera
emankorra biztanle kopuruaren
artean modu orekatsuan banatuz
gero pertsona bakoitzari 1,7
hektarea egokitzen zaizkio.

GIZAKIAK NATURAREN BEHARRA DU!

Egunero kontsumitzen ditugun baliabideak lortzeko eta sortzen ditugun hondakinak asimilatzeko
sei eremu ezberdin behar ditugu. Eremu hauen batura gure aztarna ekologikoa da.

Congo
0,8 ha/cap

1. LABORANTZA

2. LARREA

3. ITSASOA

4. BASOA

5. ERAIKITAKO
AZALERA

6. CO2-a
BEREGANATZEKO
AZALERA

nistan,
Afgaha/c
0,6 ap

Zarauztarron
Aztarna Ekologikoa
eta Mugikortasuna

Zarauztarron
Aztarna Ekologikoa
eta Kontsumoa

www.aztarnaekologikoa.eus

www.aztarnaekologikoa.eus

Kontsumoa non, aztarna han

Nolako mugikortasuna, halako aztarna ekologikoa
Oinez edo bizikletaz mugitzen bagara, gure
aztarna ekologikoa indarrak berritzeko jaten
ditugun elikagaiak ekoizteko lur eremua
izango da.

Zarauztarren aztarna ekologikoa lur eta itsaso eremu zabala da, udalerriaren mugak gainditzen

Motorra duen ibilgailu batean mugituz gero,
erregai fosila erabili eta CO2-a sortuko dugu.
Gure aztarna ekologikoa CO2 emisioak
asimilatzeko behar dugun basoa izango da.

dituena. Eremu hau kalkulatzeko zarauztarrok kontsumitzen ditugun 200 produktu mota baino
gehiago kontuan hartu dira.
Zarauzko eraikitako azalera 150 hektarea
da, 35 zarauztarren egungo kontsumo maila
asetzeko nahikoa.
Gaur egun, 23.000 pertsonatik gora bizi
gara Zarautzen eta gure aztarna ekologikoa
udalerriaren eraikitako azalera baino 650
aldiz handiagoa da.

Gero eta erregai fosil gutxiago kontsumitu,
gure aztarna ekologikoa txikiagoa izango
da. Planetari laguntzeaz gain, gure osasuna
ere hobetuko dugu.

Erregai fosilen aztarna ekologikoa CO2
emisioak asimilatzeko baso azalera gisa
kalkulatzen da, ozeanoek xurgatutako CO2
kopurua kenduta.
Non dago gure aztarna ekologikoa?
Kontsumitzen ditugun produktuak ekoiztu
diren herrialde guztietan. Esaterako, Costa
Rican landatutako platano bat jaten badugu,
Costa Ricako zatitxo bat gure aztarnaren
parte izango da.

ASTRONAUTA IZAN GAITEZEN!!
Nazioarteko merkataritzari esker, munduko
Nazioa
edozein herriko produktuak kontsumitu
ditzakegu baita gure hondakinak beste
herrialdeetara eraman ere.

Espazio-ontzi batean bizi diren
astronautentzat kontsumoa murriztea eta
hondakinak birziklatzea ezinbestekoa da.
Aztarna ekologikoak astronautaren
antzeko jarreretara hurbildu behar dugula
esaten digu, Lurra planeta bizi gaitezkeen
leku bakarra dela jakinda..

Zarauztar bakoitzak kontsumitzen dituen produktu guztiak zenbatzea ezinezkoa zaigu, eta ondorioz,
zarauztarren aztarna benetako inpaktuaren azpitik dago. Hala ere, emaitza kontuan hartzeko da.

Gutxiagorekin gehiago egin, eta zure aztarna ekologikoa murriztu!!
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3. Ikasleen fitxa didaktikoak.
Bideoa eta erakusketa landu ondoren, ariketa ezberdinak burutuko dira, ikasleen adina eta
ezagupen mailaren araberako bertsioak eskaintzen direlarik:
• Lehen Hezkuntzako 3. zikloko ikasleen fitxa didaktikoa.
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. zikloko ikasleen fitxa didaktikoa.
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. zikloko ikasleen fitxa didaktikoa.
“Fitxa didaktikoak” izeneko atalean fitxa bakoitzaren ebazpena aurkezten da.
4. “Hitzetatik ekintzetara!” ikasleen inplikazioa sustatzeko ekimena.
Bere aztarna ekologikoa kalkulatzen duen ikasle bakoitzeko Zarauzko Udalak diru ekarpena
emango die herrian lan egiten duten Gobernuz Kanpoko Erakundeei. Guztira, 2.000 euro
banatzea aurreikusten da.

aztarnaekologikoa.eus web gunean norberak bere aztarna ekologikoa kalkulatzeko aukera
ematen duen inkesta eskaintzen da. Inkestaren amaieran kontagailu bat txertatu da eta egindako
inkesten arabera pilaturiko diru kopurua adierazten da.
Modu berean, ikasleek aztarna ekologikoaren kalkulua aztarnaekologikoa.eus web gunean
burutu ondoren diploma bat eskuratuko dute.
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4.

Fitxa didaktikoak

Lehen Hezkuntzako 3. zikloko ikasleen fitxa didaktikoa.

Gure planetaren azalera erabilgarria munduko biztanle guztien artean banatuz gero, hiru
pertsonei dagokien azalera 5,1 hektareakoa izango litzateke. Egun, zarauztar bat eta congotar
baten artean azalera hori guztia erabiltzen da.
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Eta guk, zer egin dezakegu?
Ikasleen eguneroko bizitzan martxan jarri daitezkeen ohitura onak aurkezten dira, epe laburrean
horietako bat, bi, hiru… aurrera eramateko gonbitea eginez. Modu berean, ikasleei hausnarketa
egitea eskatuko zaie bestelako ohitura onak proposatuz.

7

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. zikloko ikasleen fitxa didaktikoa.

Munduko biztanle guztiek zarauztarren kontsumo maila izango balute 2,5 planeta beharko
genituzke denon beharrak asetzeko. Emirerri Batuen kontsumo maila izango balute, 5 planeta
beharko genituzke. Afganistanen duten kontsumo maila jarraituz gero, aldiz, planetaren heren
bat nahikoa izango litzateke denon bizimodua aurrera atera ahal izateko.
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Eta guk, zer egin dezakegu?
Ikasleen eguneroko bizitzan martxan jarri daitezkeen ohitura onak aurkezten dira, epe laburrean
horietako bat, bi, hiru… aurrera eramateko gonbitea eginez. Modu berean, ikasleei hausnarketa
egitea eskatuko zaie bestelako ohitura onak proposatuz.
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Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. zikloko ikasleen fitxa didaktikoa.

Ondorioa:
Biztanle kopuru berdina izanik (393 miloi pertsona), lur azalera gehien erabiltzen duten
herrialdeen artean 2.715 hektareako aztarna ekologikoa sortzen da. Biztanle kopuru berak, 281
hektareako aztarna sortzen du lur azalera gutxien erabiltzen duten herrialdeetan (ia 10 aldiz
gutxiago).
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Eta guk, zer egin dezakegu?
Ikasleen eguneroko bizitzan martxan jarri daitezkeen ohitura onak aurkezten dira, epe laburrean
horietako bat, bi, hiru… aurrera eramateko gonbitea eginez. Modu berean, ikasleei hausnarketa
egitea eskatuko zaie bestelako ohitura onak proposatuz.
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5.

Harremanetarako

Kanpainaren garapenean zehar aholkularitza teknikoa eskaintzen da telefonoz, mailez zein
ikastetxean bertaratuz.

Nerea Ibáñez
943 833 641
arazi@arazi.eus
www.arazi.eus
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