
36 eathink BERTOKOA JAN, MUNDUA BURUAN | EAT LOCAL, THINK GLOBAL | eathink2015.org/es

Herrialdea
EUSKAL HERRIA

07
ikaS 

unitatEa

landutako gaiak kontsumo arduratsua, elikatzeko eskubidea, elikaduraren eragina ingurumenean.

Gomendatutako adina 12-16 urte.

ikasgaiak Fisika, teknologia, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak,  
matematika, hiritartasuna (Etika).

metodologiak arazo-ebazpenean oinarritutako ikaskuntza, ideia-zaparrada, ikerketa,  
prototipazioa.

Egilea Ondarroa BHI (Euskal Fondoak moldatua).

oinarrizko gaitasunak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ikasketa-helburuak

•   Ekologia eta energia berriztagarrien arteko lotura estuarekiko kontzientzia 
sortu, bereziki janariaren ekoizpen eta prozesatzeari dagokionez. 

•   Herrialde garatuen eta garapen-bidean daudenen arteko desoreken 
analisia. arazo puntualei konponbide teknologikoak proposatu. 

•   Energia-iturri berriztagarriak erabiltzen dituzten asmakizunak xede 
desberdinetarako garatu.

•   Materialak berrerabiliz eta birziklatuz produktu berriak eta erabilgarriak sortu.  
•   Jakintza unibertsala, sarean dagoen informazioa erabiltzen ikasi. 
•   Egile-eskubideak eta lizentzia libreak zuzen erabiltzen ikasi.
•   Sortzen den produktuari erabilera edo irteera erreala eman. Horren 

antolakuntzan erantzukizun zuzena eta aktiboa izan.

ba ote da janari ekologikorik 
energia jasangarririk gabe?

EGUZKI LABEA



37ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN   eathink

arazoetan oinarritutako proiektuen bidez ebatzitako ikaskuntza-metodologia erabiliko da eta, hortaz, 
beren artean nahasitako lau motatako saioak izango dira:

arazoaren planteamendua Ikerketa-ikasketa Diseinua

Eraikuntza Ebaluazioa Ikasle-mobilizazioa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1. saioa (60’)
ba ote da janari ekologikorik energia jasangarririk gabe? eguzki labea

10’1.2 arikEtarEn  
 azalpEna

Irakasleak, aurreko eztabaidan oinarrituta, hurrengo 
saioetan gauzatuko den ekimenaren helburua eta non-
dik norakoak azalduko dizkie ikasleei.

40’1.3 taldEEn ErakEta 

Ikasleak taldeka banatuko dira: lau ikasleko talde he-
terogeneoak osatzea gomendatzen da. Behin taldeak 
osatuta, kideen artean taldearen funtzionamendua era-
baki beharko dute eta “taldearen eraketa-akta” izeneko 
dokumentua osatu eta sinatu beharko dute. Bertan, ba-
tzarraren datuak (lekua, ordua, partaideak, idazkaria, 
ikasgaiak), bilerako argazkia, proiektuaren eta taldea-
ren xedeak, funtzionamendu-arauak eta zigorrak islatu 
beharko dituzte. Irakasleak eskaera desberdinak onar-
tzen baditu, izenpetu egingo ditu. 

Taldea eratzearekin batera‚ “Proiektuaren Portafolioa” 
karpeta sortuko dute (digitala edota fisikoa) , bertan 
proiektuaren informazio guztia modu antolatuan gorde-
tzeko.

10’1.1 arazoarEn  
 plantEamEndua

Ikas-unitatean zehar landuko den gaia aurkezteko ez-
tabaida saio txiki bat egingo da. Irakasleak ikasleei hu-
rrengo galderak egingo dizkie:

* Baliteke janari ekologikorik energia jasangarririk 
gabe?

* afrikako toki askotan emakumeek kilometroak 
eta kilometroak egin behar dituzte sukalderako 
egur bila. Zergatik gertatzen da hori? Zer egin 
liteke egurra erretzeak sortzen duen energia ter-
mikoa beste baliabide batzuekin ordezkatzeko?

oHarra

Bideoz, soinuz edo irudiz osatu daiteke testuin-
gurua, edo soilik eztabaida ireki.

!

??
?

oHarra

adibide bezala erabiltzeko oinarrizko arauen ze-
rrenda bat egitea komeni da.

!

Ikasleren bat taldean parte hartzearekin konfor-
me ez badago aske da kontratua ez sinatzeko, 
baina orduan taldeko partaide izateari utziko dio 
eta banaka ebaluatu liteke. Taldean lan egiteko 
gaitasun adierazlean eragingo lioke horrek. 
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2. saioa (60’)
ba ote da janari ekologikorik energia jasangarririk gabe? eguzki labea

60’2.1 ikaSkEta HElburuak 

Ikasleek taldeka helduko diote planteatutako arazoari eta planifikazio bat egin:

arazoa ebazteko ideia-jasa bat egingo dute talde ba-
koitzaren baitan. Energia berriztagarrietara bideratu di-
tzake irakasleak, eta bero-iturria bilatzen denez, eguz-
kiak irten beharko du. Irakaslea taldez talde pasatuko 
da eta eztabaida eguzki-energiara bideratuko du. 

Behin eguzki-energia erabiliko dela erabakita, eguz-
ki-energiarekin nola sukaldatu jakin ahal izateko 
ikasleek aurretik dituzten eta ez dituzten ezagutzak 

identifikatu eta zerrendatu beharko dituzte, eta ikaske-
ta-helburuak ezarri beren kabuz. Horretarako, irakas-
leak eguzki-energiari buruz dakitena eta ez dakitena 
zerrendatzeko eskatuko die.

azkenik, talde guztiek zerrenda osatuta dutenean, 
ikasgelaren aurrean irakurriko dituzte, beste taldeeta-
ko ikaskideek identifikatutako ikasketa-beharrekin ba-
koitzaren zerrenda osatuz.  

ikerketa-ikasketa 
3.5.7.9.11.  saioak (5x60’) 

60’3.1 EGuzki EnErGia  
 nola Erabili 

Ezer berria asmatu ordez, lehendik dagoena moldatze-
ko edo hobetzeko proposatuko die irakasleak eta sa-
rea, liburuak eta beste informazio-iturri batzuk erabiliz 
abiatuko dute ikasleek beren ikerketa. 

Ikasle-taldeen arabera, egitasmo-proposamen desber-
dinak egingo dira.   

Ondorengo aukerak sarean dagoen eskaintza zabalaren lagin txiki bat besterik ez dira. Erreferentzia bezala 
lagun dezaketen arren, ikasleek berek bilatuko dute “Informazioa bildu” pausoan egiletza-eskubideak eta li-
zentzia-motak errespetatuz, bistan da:

EGuzki-labEak ESkuz EGitEko aukErak:

“Construye una cocina solar” https://cocinasolar.wordpress.com/construye-una/

http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html (university of Oregon, Solar radiation Monitoring Labo-
ratory: Eguzki-bidearen datu zehatzak ematen dituen web-tresna hainbat daturen arabera: urteko sasoia, 
lurraren kokapena (hemisferio eta latitudea) eta edozein egun eta ordutan).

“all season solar cooker” http://www.allseasonsolarcooker.com/  (aSSC Jim La Joie, kutxa erako eguzki labe bat).

“Plans for solar cookers” http://solarcooking.org/plans/ (Planoak aukera desberdinekin)

“Sunny cooker” http://sunnycooker.webs.com/suntasticcookerplan.htm (Suntastic Teon H. Tan, panelezko 
eguzki-erretegi bat).
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60’ 60’4.1 EGuzki EnErGia  
 nola Erabili 

Pausu hau proiektuko punturik garrantzitsuenetariko 
bat da, eta produktuaren prototipoa egitean berregin 
edo aldatzera itzuli daitekeena (ber-diseinua). 

Talde bakoitzak informazio-bilaketan ikusitakoaren eta 
egindako proposamenen artean eguzki-sukalde bat 
hautatu beharko du eta sortu nahi duten makinaren zi-
rriborroa egin beharko dute. 

Horretarako, makinaren eraikuntzarako oinarri izango 
diren planoak eskuz edota diseinu-programak erabiliz 
sortuko dituzte. Gero, proiektuaren portafolioan gorde-
ko dituzte. 

5.1 planifikazioa 

 
Planifikazioa: Eguzki-sukaldea eraikitzeko beharrez-
ko baliabidea eta betebeharrak antolatu beharko dituz-
te ikasleek. Horretarako hurrengo pausoak jarraituko 
dituzte:

prozesuaren antolaketa: Horretarako, eginbeharre-
koen tenporalizazioa antolatu beharko dute; fisikoki edo 
programa bidez egin daiteke (adib. Google Calendar).

materialak eta aurrekontua: aurrerantzean beharko 
dituzten leku fisiko eta materialak nola tresnak identi-
fikatu eta zerrendatuko dituzte. Eskuragarri dutenaren 
edo ez dutenaren analisia egin ostean, beharrezkoak 
direnak lortzeko ardurak banatuko dituzte: erosi beha-
rreko materialen prezioak sarean bilatu edo herriko 
dendetan eskura dutena aztertuz egingo da. 

*Portafolioan gordeko dute bata zein bestea.

15’3.2 tartEko ikaS-unitatE tEoriko-praktikoak 

Ikasleen ikasi beharrekoen zerrendatik abiatuta, ikasgaien arteko kooperazio bidez zientzia desberdinen integrazioa 
bultzatuko da, ikasketa-premia bakoitzari egokitutako mini ikas-unitate desberdinak garatuz ikasgai ezberdinetan. 
Betiere, ikasleek proiektuaren diseinua garatzearekin batera. 

aurreikusi daitezkeen hainbat gai aipatzen dira: 

• Izpien angeluak, lurraren biraketa eta uhinen 
angeluak hemisferioen eta urtaroaren 
arabera (Fisika)

• Luzera-unitateen bihurketak eta 
sistema-motak (Fisika eta teknologia)

• argiaren errefrakzioa, materialen 
ezaugarriak (Fisika eta teknologia)

• Mekanikaren eta elektronikaren oinarriak 
(Teknologia)

• automatismoak eta oinarrizko programazioa 
(teknologia)

• Energia berriztagarriak, kontsumo 
elektrikoaren desorekak eta jasangarritasuna 
(Teknologia eta Hiritartasuna)

• Egiletza-eskubideak eta lizentzia libreak, eta 
abar (Informazioaren eta komunikazioaren 
teknologiak)

Mini ikas-unitate hauek ikasleek beren proiektua gara-
tzearekin batera gauzatuko dira eta, ikasleek aurreikusi 
gabeko ezagutza-premia berriak identifikatzen dituzte-
nean, premia horietara egokitutako mini ikas-unitateak 
garatu beharko ditu irakasleak. 

Hartara, ikasleek beren curriculum beharrak identifika-
tu, osatu, bildu eta aplikatuko dituzte era autonomoan. 

diseinua I 
4.6.8. saioak (3x60’) 

diseinua II 
10.12. saioak (2x60’) 
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60’

60’

6.1 EraikitzEa 

Tailerreko lana. Talde desberdinek baliabideak eta le-
kuak partekatuz lanean jardungo dute. 

• prototipoa:  aurrena prototipo bat garatuko dute, 
probak eta bero-energiaren neurketa desberdinak 
eginez: irradiazioz bildutako energia edo sortuta-
koaren estimazioa (Qs) eta energia erabilgarriaren 
neurketa zehatza(Qe). 

• Hobekuntzak planteatu eta “brainstorming”, “ikas-
keta-helburu berriak”, “diseinua” edo “planifikazioa” 
faseak berrikusi edota berregingo dituzte, atzera 
bueltatuz prozesu teknologikoaren faseetan. 

7.1 Ebaluatu 

1. Ikasleek proba erabakigarri guztiak egin beharko 
dituzte produktuaren arrakasta neurtzeko. 

2. Ikasleek auto-ebaluazio bat egingo dute beren lana 
zein taldekideena neurtzeko inkesta baten bitartez. 
Irakasleei ikasleen parte-hartzea eta jarrera 
ebaluatzen laguntzeko balioko du. 

3. Talde bakoitzak aurkezpen bat prestatuko du 
gainontzekoen aurrean prozesu guztia azaltzeko. 

eraikuntza 
13.14.15.16.17.18.19.20.21.22. saioak (10x60’) 

ebaluazioa 
23.24.25.26.27. saioak (5x60’) 

oHarra

Saio bakoitzaren bukaeran, eguneko ekintzen fi-
txa bete beharko du taldekide bakoitzak egunean 
egin duena lerro batean idatziz. 

Portafolioan gordeko dituzte egunerokoa, bate-
tik, eta neurketen kalkuluen fitxa, bestetik.  

!

Ebaluazio-tresna:

aurkezpena egin eta gero, ikaskideek eta ira-
kasleek galderak egingo dituzte. Galderak ikasle 
bati bakarrik egingo zaizkio eta taldekide guztiek 
partekatu dute haren kalifikazioa: aurretik horrela 
egingo dela adierazi behar zaie, baina esan gabe 
nori egingo zaizkion; guztiek egindako prozesua 
osorik ezagutzen dutela eta jakintza era egokian 
partekatu dutela bermatzearren egingo da.


