TAILERRAREN INFORMAZIO GIDA

ARLOA: JASANGARRITASUNA
TAILERRA: HONDAKINAK: NOLA KUDEATU?
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1. Helburua
Hondakinak sortzeari eta tratatzeari buruzko irizpide eta alternatibak barneratzea kontsumokultura jakin baterantz aurrera egiteko, hondakin albait gutxien sortzean eta hondakinak albait
gehien aprobetxatzean oinarrituko den kulturarantz, alegia.

2. Edukiak
1. Hiri-hondakin solidoak (HHS).
2. Urrezko Hiru Arauak hondakinen arazoa lantzeko gida gisa:
a. Beharrezkoa ez den hondakinik sortzen ez duen kontsumorako irizpideak.
b. Produktu bera edo haren materialak modu jarraituan erabiliko direla sustatzea.
c. Hondakinak behar bezala kudeatzea
3. Hondakinen kantitatea eta inpaktua minimizatzeko alternatibak:
a. Hondakin toxikoak sortzen dituzten produktuak baztertzea.
b. Produktu birziklatuak kontsumitzea.
c. Autokonpostajea: erabilgarritasuna eta oinarrizko jarraibideak.
4. Balioespen kritikoa:
a. Norberaren jarrera hondakinen problematikaren aurrean.
b. Gizarte osoaren jardunak hondakinak gutxitzearen alde.

3. Ariketak
3.1. Aurretikoa
Kontsumobiderako bisita egin aurretik, konpostajeari buruzko baliabide horiek bistaratzea
proposatzen dugu, hondakinen gaiaren inguruko ikuspegi globalizatzailea abiapuntu gisa
sartzeko.


http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2006/08/
25/154998.php (gaztelaniaz)



http://vimeo.com/14617190 (gaztelaniaz/euskeraz)

Bistaratu ondoren, hurrengo galderei erantzun behar izango diete:
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Zergatik da lagungarria konpostajea hondakinak hobeto kudeatzeko?:
 Botatzeko hondakinak aprobetxatuko ditugu eta balio bat emango diegu,
hondakinen bolumena gutxituta.
 Baliabide berriekin egindako ongarriak sortu behar izatea saihestuko dugu, eta
naturari eragindako inpaktua gutxituko du horrek.
 Egiteko teknikak eta eskatzen dituen baliabideek ingurumena errespetatzen dute.



Etxean edo eskolan konposta egiten baduzue, zer erabiltzen duzue? Zer pausu
ematen duzue konposta lortzeko?



Ezinezkoa balitzaizue etxean edo eskolan konposta egitea, zer egin zenezakete zuen
herrian edo hirian konposta egiteko hondakinekin?
Udalerriren bilketa sistemaren arabera. Vitoria-Gasteizko udalak, kasu, hondakin hauen
bilketarako zenbait bide antolatu ditu: edukiontzi laranja (auzo batzuetan, proba gisa,
parte-hartzaileei konposta egiteko “kit” bat ematen zaiela); bilketa pneumatikoa (ontzi
laranja); edo Eskolako Agenda 2030 programari lotuta dauden hiriko hezkuntza
zentroetatik zuzeneko bilketa. Bildutako bio-hondakinak Jundizeko Tratamendu
mekaniko-biologikorako instalazioan balioztatuak izan daitezke, biogasa energía-iturri
gisa eta konposta ekoiztuz, edo nekazal-erabilpenerako edo lan paisajistarako.

3.2. Tailerrari dagokionez
1.go ariketa: Zerk osatzen ditu gure hondakinak?
Talde handian, ikasleek debatea egingo dute gure zaborrean uzten ditugun materialen inguruan
eta adierazitako zaborrak egiten duen bidearen inguruan, baita zaborraren tratamendu
posibleen inguruan ere. Egungo problematikarako eta Urrezko Hiru Arauetarako sarrera.
2. ariketa: Urrezko Hiru Arauak (MBB): kontzeptu bat, adibide ugari, ezin konta ahala ideia.
Urrezko Hiru Arauetarako edukiak lantzen hasiko gara. Irudiak biltzen dituen Power Point baten
bidez, agertzen diren ekintzen kopuru albait handiena gogoratu behar dute eta ekintza horiek
idatzi, 2 taldetan, eta ondoren azaldu egin beharko dituzte haien ezaugarrien berri emanez.
Azkenik, irudiak eta Urrezko Hiru Arauen kontzeptuarekin duten harremana azalduko ditu
prestatzaileak.
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3. ariketa: Hobe hondakin toxikorik gabe.
“Password” joko baten bidez, hondakin toxikoak eragin ditzaketen ohiko erabilerako produktuen
kopuru albait handiena asmatu beharko dute, eguneroko bizitzan aurrerantzean horrelakorik ez
erosteko eta, horrela, hondakinen murrizketa bultzatuz.
4. ariketa: Gaikako bilketa bidezko hondakin-kudeaketa.
Gaikako bilketa bi dinamikaren bidez landuko dugu, helburutzat birziklatzean sakontzea izango
dutenak hondakin ez-aprobetxagarrien alternatiba gisa:
•

Hiriko gaikako bilketako edukiontziak: Zenbait hondakin beren edukiontzi propioan

sailkatzea.
•

Zer bihurtzen da? Joko baten bidez, birzikla daitezkeen materialak erakutsiko ditugu, eta

materialak azkenean zer beste produktu eman duen asmatu beharko dute ikasleek.
5. ariketa: Konpostatuz
Taldeka, joko baten bidez landuko dute konpostajea, eta konposta egiteko zein hondakin diren
baliagarriak eta zein ez asmatu beharko dute, haren elaborazio-prozesua ulertzeko eta
norberaren esparruan aplikatzeko posibilitateak ikusarazteko.
6. ariketa: Berrerabil dezagun…
Tetrabrick bat berrerabiliko dute ikasleek zorro bat egiteko, ziur asko bota egingo zituzten
hondakin batzuk behar bezala aprobetxatzearen adibide praktiko eta egiazkoa erakutsita.

3.3. Ondorengoa
Hondakinen kudeaketa globalean kontuan hartu beharreko oinarrizko aholkuei buruzko poster bat
edo informazio-liburuxka bat egin beharko dute ikasleek, Urrezko Hiru Arauen kontzeptuari buruzko
informazio praktikoa emanez.
“Glogster” plataformaren bidez (www.glogster.com) garatu daiteke jarduera, eta, hori horrela,
talde bakoitzak bere kartela diseinatutakoan, inprimatu edo ikastetxearen blogean edo webgunean
eseki daiteke, egokiena aukeratzeko bozketa bat egin, eta hainbat alderdi balioetsi, hala nola
sormena, emandako informazioa, diseinua, eta abar. Tailerrean landutako kontzeptuak praktikan
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jartzea da jardueraren helburua, tailerraren ingurua sentsibilizatuz eta ondorio biderkatzailea
eraginez.

4. Gaitasunekiko lotura
4.1. Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, HLPPak eta eskola-jatorria duten
taldeak
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4.2. Beste talde batzuk
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