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EAThink2015 proiektuak garapen global jasangarriaren arloan ikasleen jarrera kritikoa 
eta konpromiso aktiboa sustatu nahi du, bereziki gaur egungo elikadura ereduak sortzen 
dituen interdependentziei, janaria ekoizteko sistema jasangarriei eta maila txikiko nekaza-
ritzari arreta jarriz. 
Proiektuan parte-hartu eta gaia landu nahi duten ikastetxeek hainbat aukera izango dituzte 
proiektuarekin bat egiteko: Egin zuen eskaera lehenbailehen!
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ZER dira? EAThink ikastaroak ikasgelan giza garapena eta kontsumo arduratsua lantze-
ko erreminta bat dira. Horien bitartez, euskal ikasleen artean garapen jasangarriaren aldeko 
kontzientzia eta konpromisoa sustatu nahi da, haien jarrera kritikoa eta parte-hartze aktiboa 
sustatuz. Horretarako, elikagaiek gure mahaira heltzeko egiten duten bidearen hausnar-
keta baliatzen da, metodologia dinamikoak erabiliz eta ikasleek haien ekimenak garatzea 
sustatuz.  

NORI zuzenduak? Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleei.

IRAUPENA: 6 ordu. Tailer motaren arabera, egun bakarreko saioan edo hiru saiotan banatuta.

NON egingo dira? ikasgelan bertan. Eskola orduetatik kanpo egiteko aukera ere badago.

HIZKUNTZA: euskara edota gaztelania.

NORK garatzen ditu? Tailer hauek Euskal Fondoak garatu ditu, EAThink 2015 proiektuaren 
baitan eta Donostiako Kutxa Ekogunearekin elkarlanean. 

ZENBAT: 0€-ko kostua dute ikastetxeentzat.

ESKAERA: eathink2015@euskalfondoa.org emailera idatzi eskaerak egiteko. 
Eskariak egin ahala beteko dira plazak, hortaz, azaroa eta abendua bitartean egitea
gomendatzen da. 

EAThink tailerrak



NORI zuzendua dago? Lehen Hezkuntzako azken bi mailetako ikasleei. DBHko lehen mailarako 
ere egokia izan daiteke.

ZER lantzen da bertan? Tailerrean zehar elikadurari loturiko gai ezberdinak jorratzen dira: gure 
janariaren jatorria, tokian tokiko eta sasoian sasoiko elikagaiak jatearen garrantzia, elikagai ekoiz-
leen bizi-baldintzak hemen eta beste herrialdeetan, eta abar. Horretaz gain, tailerraren azken 
saioan lorontzi-baratza bat garatzeko aukera dago, horren bitartez hazi ezberdinek dituzten argi, 
bero eta ur beharrak aztertzeko, ikerketa-proiektu gisa. 

Nola dator bat HEZKUNTZA CURRICULUMarekin? 

Tailerraren baitan garatzen diren aktibitate didaktiko ezberdinen bidez indarreko curriculumaren 
baitako hurrengo zehar-konpetentziak lantzen dira: a) hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean 
komunikatzeko konpetentzia; b) ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia; d) elkarbizitzarako 
konpetentzia eta e) ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.

Horietaz gain, diziplina barruko oinarrizko beste hainbeste konpetentzia lantzen dira: 
a) hizkuntza eta literatura komunikaziorako konpetentzia; b) matematikarako konpetentzia; 
d) zientziarako konpetentzia; e) gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia eta f) arterako 
konpetentzia.

  

LEHEN HEZKUNTZAko ikasleei zuzenduriko tailerra

 “Bertokoa jan, mundua buruan”



Tailerraren antolaketa

*Lehen atala: “Bertako janaria jatearen garrantzia”

Atal honetan zehar ikasleek elikagaien jatorria ikertuko 
dute, elikagaiok gure mahaira heltzeko egindako kilo-
metroak kalkulatzeko. Horretaz gain, elikagaiak sasoien 
arabera sailkatzen ikasiko dute horien jatorria identifika-
tuz; eta azkenik, beste kultura eta toki geografikoetako 
errealitatea ezagutuko dute elikadura eta elikagai ekoiz-
penaren eskutik.

*Bigarren atala: “Laborarien bizimodua”

Bigarren atal honetan zehar ikasleek aztergai izango dituzte eurek normalean jaten dituzten 
elikagaiak ekoizten dituzten pertsonen bizi-baldintzak, laborantza eta abeltzaintza eredu ezberdi-
nen gainean hausnartuz. Hortaz gain, “Lurren Pastela” APP-jokoa erabiliz, janariaren kontsumo 
ardura-tsua praktikatzeko aukerak ezagutuko dituzte eta, azkenik, ikasitakoa muraletan islatu 
ahal izango dute, haien ikaskideekin partekatzeko.

*Hirugarren atala: “Zer erein, hura jan”

Hirugarren atal honetan ikasleek lorontzi-baratza bat garatzeko aukera izango dute, bertako eta 
sasoiko landareen garrantzia ikertu ahal izateko.

IRAUPENA: egun osoko tailerra (6 ordu). Behar zehatzetara egokitzea aztertuko da.



NORI zuzendua dago? Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleei. Batxilergoko ikasleen-
tzako ere egokia izan daiteke.

ZER lantzen da bertan? Tailerrean zehar elikadurari loturiko gai ezberdinak jorratzen dira: gaur 
egungo elikadura eredua eta janaria ekoizteko sistemak hausnartzen dira, munduan elikadurari 
loturik sortzen diren interdependentziak lantzen dira, elikagai ekoizleen bizi baldintzak zeintzuk 
diren aztertzen da, giza eskubideak, elikadura eredu jasangarriak eta alternatibak, eta abar. 

Nola dator bat HEZKUNTZA CURRICULUMArekin? 

Tailerraren baitan garatzen diren aktibitate didaktiko ezberdinen bidez indarreko curriculumaren 
baitako hurrengo zehar-konpetentziak lantzen dira: a) hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean 
komunikatzeko konpetentzia; b) ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia; d) elkarbizitza-
rako konpetentzia eta e) ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.

Horietaz gain, diziplina barruko oinarrizko beste hainbeste konpetentzia lantzen dira: 
a) hizkuntza eta literatura komunikaziorako konpetentzia; b) teknologiarako konpetentzia; 
d) gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia eta e) arterako konpetentzia.

BIGARREN HEZKUNTZAko ikasleei zuzenduriko tailerra

 “Bertokoa jan, mundua buruan”



Tailerraren antolaketa

*Lehen atala: “Gure elikadura ereduaren eraginak”. 

Lehen atalean zehar ikasleek eurek jaten duten janaria nondik datorren ikertu, gure gaur egun-
go elikadura sistemak sortzen dituen ondorioak ezagutu eta horien inguruan hausnartuko dute. 
Horretaz gain, elikagaien jatorri eta ekoizpenaren gaineko informazioa landuko dute, eta beste 
kultura eta toki geografikoetako errealitatea ezagutuko dute elikadura eta elikagai ekoizpena-
ren eskutik.

*Bigarren atala: “Gure alternatibak” 

Bigarren atal honetan zehar ikasleek euren familia eta inguruko pertsonen ohiturak aztertuko 
dituzte eta elikadura sistema alternatiboak eta jasangarriak ezagutzeko aukera izango dute, 
horien bideragarritasuna eta garrantzia ikertuz. 

*Hirugarren atala: “Zer egin dezakegu guk egoera aldatzen laguntzeko?”

Azken atal honetan ikasleek, gizarte honen parte diren heinean, haien inguruan kontsumo ar-
duratsua sustatzeko dituzten aukerak hausnartuko dituzte eta ikaskideekin batera ekimen bat 
gauzatzeko eskatuko zaie, auto-antolakuntza bultzatuz. 

Behin tailerra bukatuta, ekimena aurrera eraman nahi badute, EAThink proiektuak badu
laguntza logistiko eta ekonomikoa ematerik, betiere, momentuko aukeren arabera.

IRAUPENA: bi orduko hiru saio (6 ordu). Behar zehatzetara egokitzea aztertuko da.



Ikasleak gizartearen eraldaketaren protagonista aktiboak bilakatzea da lehiaketa honen hel-
burua; kontsumo arduratsuaren ekintzaileak. Horretarako, ikasleek elikadurari loturiko kontsu-
mo arduratsua gizartean zabaltzeko ekimenak proposatu eta gauzatzea bilatzen du EAThink 
proiektuak, bereziki EAThink tailerren bitartez. Lehiaketa honek ikasleek, tailerren ostean edo 
haien kontu, gauzatutako ekimenak sustatu, plazaratu eta saritzea bilatzen du.

ZER aurkeztu behar da? gehienez 4 minutuko bideo bat. Bertan, ikasleek haien ikastetxe, 
auzo edo herrian elikadurari loturiko kontsumo arduratsua sustatzeko gauzatzen duten ekimen 
bat aurkeztu beharko dute. Mota askotarikoak izan daitezke ekimenak: eskolako jaian antolatu-
tako informazio gune bat, ikasleen hamaiketakoa jasangarriago izateko ekintza bat, ikaskideak 
sentsibilizatzeko antzezlan bat…

NOIZ aurkeztu behar da? 2018ko maiatzean (data zehatza oinarrietan kontsultatu).

Zein da SARIA? Baserri-eskola batean ikasgela osoarentzako egonaldi bat; bertan, baserrie-
tan elikagaiak nola ekoizten ziren ezagutu ahal izango dute.

*Deialdiaren oinarriak kontsultatu
eathink2015.org/es webgunean edo eskatu eathink2015@euskalfondoa.org helbidean

IKASLE-EKIMEN LEHIAKETA
Ikasgela osoarentzako SARIAK





ZER DA? EAThink proiektuan zehar landu den material oparoa irakasleen eskura jartzea du 
helburu KIT honek. Horretarako, materiala landu, batu eta argitaratu egin da, edonork online 
eskuragarri izan dezan. Hiru liburuxka ezberdinetan batu dira materialak:

I. liburuxka: IKAS UNITATEAK: Euskal Herriko zein EAThink proiektuan parte hartzen duten 
beste 12 herrialdeetako irakasle eta adituek garatutako hamaika ikas-unitate proposatzen 
dira liburuxka honetan. Elikadurari loturiko hainbat eta hainbat gai lantzeko irakasleei zuzendu-
riko materiala, 7 urtetik 16 urte arteko ikasleekin lantzeko. 

II. liburuxka: TAILERRAK: Arrakasta handia izan dute “bertokoa jan, mundua buruan” taile-
rrek. Horregatik, norberak, ikasgelan, tailerrok gauzatzeko beharrezkoak diren material guztiak 
irakasleentzako eskuragarri jarri ditugu: dinamikak, inprimakiak, informazio gehigarria... LH 
eta BHko ikasleekin elikaduraren interdependentzia globalak eta alternatiba iraunkorrak 
lantzeko.

III. liburuxka: ESKOLA BARATZEA: Bizi Baratzea (bizibaratzea.eus) proiektuarekin bide-
ratutako lankidetzari esker argitaratu da liburuxka hau. Bertan, Jakoba Errekondok eskola ba-
ratzeak landu nahi dituzuen ikastetxeei hainbat aholku, gidalerro eta proposamen luzatzen 
dizkizue, betiere ikasturteko egutegiari loturikoak. Trikimailuz jositako proposamen aparta!

EAThink KIT-a
 irakasleek ikasgelan lantzeko materiala 



LORTU ON-LINE!!
www.eathink2015.org/es



EAThink proiektuan parte hartzen duten irakasleek Hezkuntza Curriculumaren baitan lantzen 
diren gai eta gaitasun ezberdinen artean elikadura ereduaren gaineko hausnarketa txertatu ahal 
izateko ideiak batu dituzte 2015-16 eta 2016-17 ikasturteetan zehar. Emaitza: denontzat erabil-
garri dagoen ikas unitate sorta luze bat.

Ikas unitate hauen bitartez ikasleen jokaera eta gaitasunak aldatzen lagundu nahi da, gara-
pen global jasangarriaren bidean. Horretarako, ikas-unitate hauek ikasgai ezberdinen arte-
ko elkarlana bultzatzen dute eta ikasketa metodologia parte-hartzaileak erabiltzeko aukera 
ematen dute: talde-lana, eztabaida gidatuak, rol jokoak, jarduera sortzaileak, eta abar. Horrekin 
guztiarekin, ikasleen balore etiko eta arduratsuak garatzen lagundu nahi da, pentsamendu 
kritikoa, jarrera ekintzailea, aniztasunarekiko errespetua eta gizarte-justiziarekiko konpromisoa 
landuz.

NORI daude zuzenduta? Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxi-
lergoko irakasleei, haien ikasleekin lan egiteko erreminta gisa.

HEZKUNTZA GLOBALEKO
Lehen eta Bigarren Hezkuntzarako IKAS-UNITATEAK



ZER eskaintzen da? Elikagaien ekoizpena eta 
kontsumoa, elikadura sistema alternatiboak 
eta elikatze eskubidea lantzen dituzten ikas-
unitate sorta bat, hainbat ikasgai ezberdine-
tan landu ahal direnak. Horretaz gain, irakasle 
bakoitzari Hezkuntza Globaleko irakaspen ho-
riek bere ikasleen beharretara egokitzeko bi 
baliabide eskaintzen dira:

1. Ikas unitateen diseinurako laguntza. Ikas-
unitateak ikasgelaren beharretara egokitzeko 
EAThink lantaldeko teknikari baten laguntza 
eskaintzen da, hala nahi izatekotan.

2. Herrialde ezberdinetan garatzen ari diren 
ikas unitateak erabiltzeko aukera dago. 

Kontsultatu ikas unitate guztiak hemen: 
eathink2015.org/es/category/lus/



Ikasgelan landutakoa ikasgelatik kanpo modu esperimentalean landu, ikusi eta hausnartu ahal iza-
tea oso baliagarri izan daiteke ikasleentzat; horregatik, EAThink proiektuak elikagai ekoizpen alter-
natiboei edo maila txikiko nekazaritzari loturiko ikas aktibitateak garatzeko baliabideak erraztu nahi 
dizkie irakasle eta ikasleei.

Horretarako, ikas aktibitateak garatzen laguntzeko deialdi ireki bat martxan jarriko da.

Zer eskaintzen da? Ikas aktibitateak antolatzeko laguntza logistiko eta ekonomikoa. Gehienez, 
proposatutako ikas aktibitate bakoitzari 400€-ko diru-laguntza emango zaio, betiere guztira aurkez-
ten diren proposamen kopuruaren arabera. 

Zer aurkeztu behar da? Irakasleak ikasleekin adostutako ikas-aktibitatearen proposamena, horren 
aurrekontuaren zirriborroa eta ikasgelan elikadurarekin loturiko gaiak landu izana edo landuko dena-
ren justifikazioa (formatu bateratua erraztuko da). 

Noiz aurkeztu behar da? Deialdiak hiru epe izango ditu: urtarrilak 8a aste santuko oporrak baino 
lehenago garatuko diren ikas aktibitateentzako eta, azkenik, martxoak 30 azken hiruhilekoan gara-
tuko direnentzako.

*Deialdiaren oinarriak kontsultatu
eathink2015.org/es webgunean edo eskatu eathink2015@euskalfondoa.org helbidean

IKAS AKTIBITATEAK garatzeko laguntzak

 DEIALDI IREKIA



Zer proposatu daiteke ikas aktibitate moduan? Oso ekintza ezberdinak proposatu daitezke, 
betiere, ikasgelan aurretik landutako edo aurrerago landuko den gai batean sakontzeko balio badu. 
EAThink proiektuarekin ere harremana izan beharko dute kasu honetan, beraz, elikadurarekin edo 
elikagaien ekoizpenarekin harremana izatea lehenesten da. Hona hemen hainbat adibide: baserri 
ekologiko bati bisita, auzo-ortu bat ezagutzea, kontsumo talde baten funtzionamendua eza-
gutzeko ikustaldia, nekazari edo abeltzain batekin elkarrizketa bat antolatzea, gaia lantzen 
duen GKE baten proiektuak ezagutzeko solasadia, eta ikasleei bururatzen zaizkien beste 
hamaika ideia!

IPI Sansomendiko ikasleek perretxiko 
bilketa bat egin zuten “perretxikoak 
ezagutzen” ikas unitateari loturik.

 

San Vicente de Paul ikastetxeko ikas-
leek ortua lantzen ikasteko tailer txiki 
bat egin zuten “eta hamaiketakorako 
zer?” ikas unitateari lotuta. 



Erakusketa hau heziketa interaktiborako espazio baten 
moduan aurreikusia dago eta gazteen artean elika-
durari loturiko kontsumo arduratsua sustatzea du 
helburu. Horretarako, elikagaien eta horien produkzioak 
eta banaketan sortzen dituzten eragin eta ondorio na-
barmenenak irudikatzen dira, gaur egungo elikadura 
ereduari loturiko hainbat kontzeptu landuz. 

Izan ere, erakusketa izateaz gain jolas kooperatibo 
bat ere bada. Bertan, gazteek, taldeka jarrita, pista ez-
berdinak jasoko dituzte: batzuk irakurtzekoak, beste ba-
tzuk ukitzekoak, usaintzekoak, ikustekoak… eta haiek 
erabiliz hainbat kontzeptu landu eta asmatu beharko 
dituzte. Dena den, sari nagusia lortzeko talde guztien 
lana beharrezkoa izango da, kontzeptu guztiak batzen 
dituen “hitz gakoa” azaleratzeko.   

Erakusketa Donostiako Kutxa Ekogunean ikusgai dago 
eta EAThink proiektuan parte hartzen duten ikasge-
lei dohaineko sarrerak eskaintzen zaizkie.

*Baldintzak kontsultatu
eathink2015@euskalfondoa.org helbidean

EAThink ERAKUSKETA INTERAKTIBOA
Ikasgelentzako dohaineko bisitak



HAUSNARTU 
BEHATU

 ASMATU!!

eta orain...
EAThink erakusketa ZURE IKASTETXEAN!!

Eta EAThink erakusketa zuen ikastetxera era-
matea nahi baduzue, jarri gurekin kontaktuan! 
Udaberritik aurrera EAThink erakusketa mu-
gikor bat izango dugu prest eta zuen ikaste-
txean antolatzen dituzuen jai, egun edo aste 
berezietan erabilgai izango da. Erakusketa 
ikastetxera eraman, montatu eta hezitzaile 
batek lagunduta taldeek txandaka erabili 
ahal izango dute. 

Era honetara ikasgelatik kanpo baina ikaste-
txean bertan eikadura lantzeko errekurtso di-
daktiko-ludiko bat izango duzue eskuragarri. 

Espazioa: gutxienez 5x5m2-ko gela.

Antolaketa: gehienez 25 ikasleetako taldeak, 
ordubeteko saioetan antolatuta.

*Baldintzak kontsultatu
eathink2015@euskalfondoa.org helbidean



EAThink APLIKAZIO HEZIGARRIAK
LURREN PASTELA eta EATHINK GAME EUSKARAZ

Gazteen ikasketa auto-
nomoa jokoaren bitar-
tez errazteko, EAThink 
proiektuak elikagaien 
kateari buruz hausnart-
zen laguntzen duten bi 
aplikazio hezigarri eta 
dibertigarri garatu ditu. 
Ikasgelan lan erremita 
moduan erabiltzerik ere 
badago, mugikor, tablet 
eta ordenagailurako 
bertsioak dohainik dau-
de eskuragarri.



“EATHINK GAME EUSKARAZ”
APP hau elikagai katean oinarritutako 3 jolas ezberdinez 
osatutako joko interaktiboa da. Hurrengoak dira gainditu 
beharreko erronkak:
1/ elikagaiak modu natural eta jasangarrian ekoitzi eta izu-
rriteak ekidin.
2/ komertzializazioan bidezko merkataritza eta tokian to-
kiko produktuak salerosi.
3/ erosketak egiterakoan produktu freskoak eta osasunga-
rriak lortu.

“LURREN PASTELA”
Lurrek munduko sagar pastelik goxoena sukaldatzeko 
osagaiak aurkitu behar ditu: osasungarriak, ingurumena-
rekiko onuragarriak eta besteekiko errespetua sortzen du-
tenak. Bere bidaian Lurrek berdintasuna eta solidaritatea 
bermatzen duten nekazaritza-merkatuak, baserriak eta 
dendak bisitatuko ditu.

 

http://eathink2015.org/es/eathink-app/



Jarraitu EAThink sareetan!

 EAThink2015 - Basque Country

 @EAThink2015_Eus 

eathink2015.org/es
eathink2015@euskalfondoa.org

“Oso dinamika polita, gaiak askorako ematen du”
Berriatua ikastetxea

“Burututako ekintzak oso egokiak izan dira ikasleen arreta eta motibazioa sustatzeko”
Gobea HLHI

“Oso interesgarria izan da. Edukiak oso egokiak eta hezitzailea sustatzaile ona. Ikasleak 
oso gustura egon dira”

San Bizente Ikastola

Europar Batasunak 
lagundutako proiektua


