
AGENDA 21: Gure ikastolako 
ingurumen kudeaketa kalitatezko 

EFQM ereduan oinarrituta 



• Helburua:
Ikastolako ingurumen balorea diagnostikatu

eta sendotu.

• Aukera:
EA21 proiektua. Kudeaketa sistemaren

zutabe berdinetan oinarritzen baita.



Zer behar dugu?

2. erreminta : EFQM eredua

1º erreminta : AGENDA 21-a

2 tresna



1º 1992 eskaini ziguten: AGENDA 21a

•• Agenda 21aAgenda 21a Rio de Janeiroko gailurrean 
sinaturiko proiektua da. Bere helburua 
Garapen jasangarriaren  arloan 
aurrerapausoak ematea da. 

• Gailur honetan 172 gobernuek, 108 Estatu 
nagusiak barne, agenda 21a onartu zuten, 
Garapen jasangarria sustatzeko mundu 
mailako Ekintza plana.

Garapen jasangarria
Etorkizuneko belaunaldien beharrak asetzeko gaitasuna 

zapuzten ez duen eta gaur egungo belaunaldiko beharrak asetzen 
dituen garapena da.



1.- Ikasleak (4)

2.-Familiak  (7)

3.-Irakasleak (5)

4.-Ez dozenteak (1)

A) Ikastolaren 
kudeaketa 
jasangarria

B) Curriculuma  

C) Partehartzea

Hauek lau 
gizataldeetan lantzen 

dira:

Eskola Agenda 21-ak 
hiru lan esparru ditu: 

Jasangarritasunerako estrategia hau 
udaleetxetako Tokiko Agenda 21 Tokiko Agenda 21 ean
oinarritzen da, bere ehuskarrietako bat 
Eskola Agenda 21 Eskola Agenda 21 delarik.

Elementu horiek guztiak Ikastolako 

Ingurumen BatzordeaIngurumen Batzordea eratzen dute. 
Batzorde honek proiektua sustatu eta 
koordinatzen du, ebaluatuz eta 
errekurtsoak kudeatuz. 

Inguru
ne B

atzo
rd

ea



Ikasturte hauetan EA21 proiektuan murgildu gara.

a) Administrazioetatik honako hau lortu dugu:
• Diru sarrera bat 
• Proiektuaren Koordinatzailearentzat formazioa

Moodle plataformaren bitartez (60ordu GARATU)
• Intxaurrondo CEIDAren kooordinazioa: Beste 27 

ikastetxeekin hilabeteroko bilerak. Materialak.
• Komunikatzeko plataforma: www.Elkarrekin.org
• Donostiako udaletxeko asesoria: “Cristina enea”
• “Artelatz” enpresa pribatuaren asesoria.

b) Ikastolak kudeaketarako 3 ordu jarri ditu
koordinatzailearen esku. 



c) Hasierako formakuntza,komunikazio
eta sentsibilizazio lanaren ondorioz proiektuaren hasierako
urteanIngurumen Batzordea eratzen dugu:

7 guraso
5 irakasle
4 ikasle 

1 ez dozentea.

Gure iritziz ezinbestekoa da irakasleen artean etapa guztietako
koordinatzaileak egotea, ondorengo hedapena efizienteki

burutu al izateko. 
Proiektua IKASTOLA guztiarena da.

2010-11 Ikasturtean Eusko jaurlaritzaren
JASANGARRITASUN ZIHURTAGIRIA jaso dugu

eta IRAES eskola iraunkorren sarean integratu gara.



2.           Kalitatearen 
kudeaketarako Europear Fundazioak 
eskeintzen digu eratu zen 
urtetik 1988. 





A) Bi herremintekin lan egiten dugu, Gizarte Gizarte 
ErantzunkizunErantzunkizun KoorporatiboarenKoorporatiboaren ikuspuntutikikuspuntutik

• Gizarte Erantzunkizun Korporatiboa interes 
taldeekiko betebeharren eta konpromezu legal eta 
etikoen multzoa da. Hauek organizazioen 
existentziak eragiten duten inpaktuen ondorioa 
dira. Inpaktu hauek gizarte arloan, lanean, 
ingurugiroan eta giza eskubideen gain daude. 

• GEK kontzeptuaren baitan aspektu ekonomikoen, 
sozialen, lan esparruaren eta ingurugiroaren 
jasangarritasun kontzeptua kokatzen da giza 
eskubideen errespetuarekin batera. 







.
C) GEK-ren barruan Ingurugiroarekin loturikoa 

identifikatzen dugu

Zuzendaritza 
taldearen 

inplikazioa 
ingurugiroarekin

Ingurugiro 
inpaktuaren 
analisi eta 
neurketak

Aliatuekin 
Ingurugiro 

estandarrak 
adostu

Eraikinen 
kudeaketa: 

kalterik gabeko 
errekurtsoak 

erabili eta garraioa 
optimizatu

Ingurugiroarekin 
bat datorren IKT 

kudeaketa

Ingurugiro 
Prozesuen 
kudeaketa

Pertsonen 
inkestak 
erabili



XXXX

9B9A8B8A7B7A6B6AGizarte 
Erantzunkizun
korporatiboa

KlabeakGizarteaPertsonakBezeroakEMAITZAK

Inkesta aliatue:  
ingurumen 

ebaluazioaren 
pertzepzio 
neurriak

Informazio 
trukaketa eta 
Praktika onen 

etekinen 
adierazleak

Inkesta familia 
eta Ikasleei : 
Ingurumen 

hezkuntzaren  
pertzepzioa



KLABE  0 :
Gure iritziz ezinbestekoa da irakasleen artean etapa guztietako

koordinatzaileak egotea, ondorengo hedapena efizienteki
burutu al izateko. 

KLABE 1 :
Hasierako formakuntza,komunikazio

eta sentsibilizazio lanaren ondorioz proiektuaren hasierako
urteanIngurumen Batzordea eratzen dugu:

7 guraso
5 irakasle
4 ikasle 

1 ez dozentea.

KLABE 2: 
Proiektua IKASTOLA guztiarena da.



Ingurumenarekin loturiko guztia kudeatzen dugu. 

Protagonismoa eskola guztien artean erabakitako urteko
gaiak izaten du( CEIDA bilerak)

Urtero gai monografiko bat lantzen da

KLABE 3:

Gai honekin loturiko aktibitateak ekintza planean sartzen
ditugu. 



D) Jarduera guztiak biltzen dituen Ekintza plana 
diseinatzen dugu







KLABE 4: 
DIAGNOSTIKOA



E) Azpirizpide bakoitzarentzat adierazleak definitzen dira

Eraikinen 
kudeaketa : 

Kalterik gabeko 
errekurtsoak 

erabili eta garraioa 
optimizatu.

Pertsonen 
inkestak erabili 
(ingurugiroa)

Aliatuekin 
Ingurugiro 

estandarrak 
adostu

Ingurugiro 
inpaktuaren 
Analisi eta 
neurketak

Zuzendaritza 
taldearen 

inplikazioa 
ingurugiroarekin

Paper birziklatuaren kontsumoa Kg/urte.
Laborategiko produktuak Kg, urte / ikasle.
Arkatza eta margoen kontsumoa ikasleko
Gasoil kontsumoa
….

Instalazio, 
ekipamendu eta 

eraikinen kudeaketa, 

4C

Pertsonal inkestaren item analisia
Formakuntzari emandako orduak
Mintegi bileren kopurua
…

Pertsonalaren 
planifikazioa, 
kudeaketa eta 
hobekuntzak

3A

Materia organikoaren KG/urtea
Garbiketa produktuen kopurua/URTE.
Jangelako paper kontsumoa
…

P eta E garatu, 
errebisatu eta 

eguneratzen da.

2C

Birziklatu gabeko tinta kartutxo kopurua
Formakuntza kurtso kopurua
Jardueren kopurua
DBH4ko azterketaren ingurugiro galderaren analisia
...

P eta E 
informazioaren 

analisi, aprendizai 
eta emaitzen 
neurketetan 

oinarritzen da

2B

Foroaren bilera kopurua
Beste ikastetxeetara bisita kopurua (Benchmarking)
Proiektuarentzat diru kopurua
…

ZT inplikazioa beste 
zentro eta 

administraziorekin

1C



Ingurumenari buruz ikastolan ematen den heziketak betetzen al zaitu?Inkestak Familiei
Bezero 

asetasuna
6A

Programaziotan ingurumen atala betetzen ez duten ehunekoa.
% de programaciones modificadas.
Ekintza planeko planifikaturiko jarduera kopurua
CEIDAra joan diren irakasle kopurua....

Ingurugiro 
Prozesuen 
kudeaketa

Prozesuen 
diseinua eta 
kudeaketa 5A

Praktika onen kopurua
Benh
Bilera kopuruakk beste erakundeekin
Ingurumen batzordeko bilera kopurua
CEIDAko bilera kopurua
...

Pertsonen asetasun inkestako galderak: 
Zer asetasun maila duzu Ikastolan ingurumenarekiko egiten denarakin
(ekintza-plana, jarduerak...) ?
Gurasoen asetasun inkestako galderak: 
Ingurumenari buruz Ikastolan ematen den heziketak betetzen al zaitu?
Ikasleen asetasun inkestako galderak: 
Ikastolak eta ikasleek ingurumenari ematen dioten garrantzia
Ematen zaizun ingurumen-heziketarekiko pozik al zaude? ...

Ikastolak eta ikasleak ingurumenari emten dioten garrantzia.

Ikasgela birtualeko indikatzaileak (www. axular.org)
Webguneko komunikazioak (www.axular.net)
Tintz kartutxoak/urteko
Toner/urteko...

Informazio 
trukaketa eta 
Praktika onen 

etekinen 
adierazleak

Inguruko 
emaitzak : 

errendimendu 
adierazleak

8B

Ingurugiro 
inpaktuaren 
ebaluazioa

Inguruko 
emaitzak : 
pertzepzio 
neurriak

8A

Inkestak Ikasleei
Bezero 

asetasuna
6B

Ingurugiroarekin 
bat datorren IKT 

kudeaketa

Teknologiaren 
kudeaketa4D
E) Definimos indicadores para cada subcriterio



F) Ingurumen batzordeak aukeratutako Arrakasta 
Adierazleen jarraipena egiten du:

44) Zer asetasun maila 
duzu Ikastolan 

ingurumenarekiko 
egiten derakin
(ekintza-plana, 
jarduerak...)?

2007
2011

Ertaina        45,8         
42,9

Handia        41,7         
40,0

Oso handia 12,5         
11,4

Ez da pasa
Ez da 
pasa

Ez da pasa
Oso handia 12,5% 

handia 41,7%

Pertsonal inkesta:
Zer asetasun maila duzu Ikastolan

ingurumenarekiko egiten
denarekin(ekintza-plana, jarduerak...) ?

3
A

P

EZ
-Ez da 
pasa

HH pasa 
da

-
Jangelan konpostatzen den m. organiko 

masa urteko

Egin da
HH eta LH 

pasa
LH pasa 

da
Garbiketa hondakinen arrisku maila?

2
C

Ez da pasaEz da pasa
-Ez da 
pasa

-
1 inkesta 63% ongi 

erantzun

DBH4ko azterketaren ingurugiro
galderaren analisia.

C zikloaren ezagutza

258101275h= 60garatu +15 
klaustroetan

Ingurumen formakuntzari emandako
orduak kurtsoko

2
B

P
Y
E

3  IRAES2342 I. politekniko EASO, 
CEIDA

Ingurumen arloko Benchmarking
kopurua/kurtso

1
C

L

10-1109-1008-0907-0806-07c.-Arrakasta adierazleak
a
E

E



Ecoeuskadi, 
Jasangarritasun 

zihurtagiria
Overclock5

43 PA  3 PO 
Euskalit, CEIDA, 

Kursaal
Prentsa artikuluen kopurua, Praktika onak

8
B

Asko > 59,6%
60,6%

Guztiz >17,3%
11,8%

Ez da pasaEz da pasaEz da pasa
Asko 59,6%

Guztiz 17,3%

Gurasoei inkesta: Ingurugiroaren asetasun
maila:

Ingurumenari buruz Ikastolan ematen den 
heziketak betetzen al zaitu ?

Ez da pasaEz da pasaEz da pasa

DBHI 31,87%(6) 
43,96%(5)

DBHII 4,12%(6) 
36,18%(5)

Batx 5,95%(6) 39,29%(5)

Ikasleei inkesta:
Ikastolak eta ikasleak ingurumenari ematen

dioten garrantzia (1-6)
8
A

I

HH 45   31%
LH  49   34%
DBH 24   17%
Bat 23   17%
ED 5     3,5%

IkaST19  13 %
142jarduera

HH 85%
LH 65%

DBH 64% 
Bat 86%
ED 90%    

IkaST 80%
106 jarduera

HH 85% 
LH65%  0
DBH 80% 

Bat 9%
ED 80% 
IkaST 80%

HH 83% 
LH85%

DBH 60% 
Bat 75%

ED 80%     IkaST 82%

HH 82% 
LH83%

DBH 50% 
Bat 72%
ED 71%     

IkaST 84%

Buruturiko EA21 jarduera kopurua / 
planifikaturikoa %

5
A

P
r

1000

3810

Multikopista

71513

14813

Inprimagailuak

4
D

8.530 Kg12.826 kg14.451 kg9.609 kg10728,89€
(Garraio kontsumoa eta Instalazio eta eraikinen

mantenu gastua) GASA kontsumoa

5.853 m35.790 m35.677 m36.111,3 m35841,91€Ur kontsumoa / ikasturtea

89.836 Kwh106.286 Kwh126.356Kwh95.068 Kwh13856,39€Argi kontsumoa / ikasturtea

1.280 pakete1.050 pakete750 pakete670 pakete750 paketeFolioen kontsumoa / ikasturtea

4
C

A



KLABE 5: 
KOMUNIKAZIOA



Baita ere gure EKKS-aren bitartez

EKKS-ko Prozesu operatiboetan, irakaskuntza eta
ikaskuntzari buruzko prozesuak ditugu.

1A1 Zentruko Proiektu Kurrikularra (ZPK) P-ren
erregistroetan Proiektuei dagokion Karpeta dago.

Hemen dago Eskola Agenda 21eko karpeta.Bertan
ingurugiroari dagozkien Dokumentu, baliabide
eta informazio guztia dago.

F3) Eskola Agenda 21aren komunikazioa gure 
www.axular.net webgunearen bidez egiten dugu





X

G) Helburua eta emaitzen arteko desoreka aztertuz 
hobekuntza proposamenak egiten ditugu.

63% hobetzeko egin beharko genituzkeen hobekuntzak 

B

Ingurugiro eskola eta 
birziklai planta gehiago 

bisitatu.
Kontsumo baxuko 
bonbilen garrantzia 

azaldu.

C

Egungo gaietaz 
hausnartzeko (Prestige, 

Galiziako suteak…) 
denbora gehiago erabiliI.

Ingurumen batzordeak hobekuntzaren jarraipena egiten du. 
Hobekuntzak burutu ondoren              adierazleak berriro neurtu 

eta eraginkorrak izan diren               ala ez erabakitzen du.(X)

A 
Konbustioarekin erlazionaturiko 

jarduera gehiago egin 
(zuhaitzen ebaketak… arazo 

bikoitza erreketarekin

CO2 � eta Fotosintesia�=
Negutegi efektua� Beroketa 

kliimatikoa). E
ki

nt
za

 p
la

ne
an

 h
au

 e
gi

n:



HOBEKUNTZAK LIDERGOAN

Ingurumena hobetzeari zuzendutako liderren ekintzen adibideak (Webgunera sarbidea)

Ikastolan zentral fotoboltaikoa eraikitzeko ikerketa…

Area bakoitzeko Unitate Didaktiko guztietan ingurumen-edukien sarrera.

Curriculum-programazio guztietan ingurumen zeharkako edukien sarrera.

06-07

Ekintza Plan eta 17 indikatzaileen bateria.

Paper, pila, tonner, kartutxo, altzarien… berziklaje-ohituren bultzatzea eta hondakinen jasotze 

selektiborako ontzi berezien kokapena. GAP programa.

Ingurumena sentsibilizaziorako material espezifikoaren elaborazioa tutoretza-saioetan garatzeko.

Ingurumen Batzordea sortu : 7 guraso, 5 ikasle, 1 langile ez dozente, 4 etapa-koordinatzaile.

05-06

2007.CEIDAn aurkezpena:litezkeen kide berrien aurrean (10 zentru).06-07

Urte berean Donostiako Kursaal Jauregian Ingurumenaren Nazioarteko 

eguna zela eta EJ antolatu zuen ekitaldian (300 pertsona).

Proiektua 2006. urtean Zamudioko Teknologi Parkean ospatu ziren 

Euskaliteko Jarduera Onen trukaketetan azaldu zen (100 pertsona).A21 GARATU 

ikastaroa eman 

genuen 

(20 zentru).

ZTko kidea den proiektuaren koordinatzaileak EFQM ereduaren ingurumen-kudeaketa gure 

Eskola Agenda 21ekin lotzen duen proiektua egin zuen.

KTak Tokiko A21 proiektuan inplikatzea erabaki zuen, EA 21 proiektuan txertatuz.

05-06



HOBEKUNTZAK KUDEAKETAN eta PEDAGOGIAN

UD eta Programazioak.                         Partaidetza fitxak.

Ekolo,                 Fotoplak eta                    Konpost maskotak diseinatu.

Kontsumo murrizketak

Proiektu fotoboltaikoa…

Jangelako materia organikoaren konpostaje-plana diseinatu ikasle txikienekin eta 
paper-kontsumoa murrizteko kontzientziazio-kanpaina.

Hondakin arriskutsu guztien jasotze selektiboa egin (ontziak, hondakin 
elektronikoak, pilak…), baita hondakin berziklagarriena ere (papera, tonnera, 
inprimitzeko kartutxoak, plastikozko ontziak…).

Sarbideko korridorean ingurumen-kontuei buruz “EKOLOGUNEA” izeneko 
informazio-taula jarri.

Ekintza-planaren barruan ikasleek patioko hondakinak jasotzeko egutegia sortu.

Donostiako Udalaren eta EJren EA21 proiektuan sartu eta gure ingurumen-
proiektua sortu eta EFQM ereduarekin uztartu (adierazle bateria).

Axular Lizeoa 2007Axular Lizeoa 2007



H) Ikastolako memoria egin eta Foroan aurkezteko 
proposamen eta galderak idazten ditugu. 

Axular Lizeoa 2007Axular Lizeoa 2007



Eta Udaletxearen erantzuna jasotzen dugu.



Memoriaren irizpide 
guztietan islatzen saiatu 
behar da eta ebidentziak 

ongi zehaztuak izan.



• 1 erizpidea: Lidergoaren inplikazioa

• 2 erizpidea: Lehentasun estrategikoetako ildoa

• 3 erizpidea

• 4 erizpidea : Aliatuei,standarrak, higiene, segurtasuna

• 5 .Proiektu eta Prozesu adierazleak EA21 Bateria

Lan baldintzak
Eskertzak
eta Prentsa
Inkestak
Formazio ekintzak








