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Elikagai bakoitzaren ekoizpenaren atzean dagoen ura, Ingurumen
Hezkuntzaren Eguneko ikasgaietako bat
NILSA sozietate publikoak hainbat tailer antolatu ditu Arroitzko ikastetxe publikoan uraren kontsumoari eta
tratamenduari buruz, urtarrilaren 26a ospatzen den nazioarteko eguna ospatzeko
Astelehena, 2021ko Urtarrilaren 25a

Kilo bat arroz ekoizteko 2.500 litro ur erabili behar dira. Pizza baten
orea egiteko, 315 litro ur behar dira prestatzeko behar den garia
lantzeko. Ur birtualaren kontzeptua, hau da, zuzenean eta zeharka
produktu bat sortzeko behar den ur-kantitatea, Lurralde Kohesio Sailari
atxikitako NILSA sozietate publikoak Arroizko ikastetxe publikoan
Ingurumen Hezkuntzaren Nazioarteko Eguna dela eta egin dituen
hezkuntza-tailerren nozioetako bat izan da.
La Balsa ikastetxe publikoko ikasle guztiek, Haur Hezkuntzatik Lehen
Hezkuntzako seigarren mailara arte, hondakin-ura tratatzeko
prozesuari eta ziklo hidrikoari buruzko hezkuntza-tailerretan parte
Arroitzeko ikastetxe publikoan
hartu dute, NILSAren hezkuntza-programaren barruan. 'Zaindu
NILSAK egindako jardunaldia.
dezagun ura ',' Uraren bidaia’ eta 'Kontuz urarekin' tailerretan parte
hartu dute; esperimentuak, hiri bateko hondakin-ura kudeatzeko jolasak edo etxeko elementuekin egindako
arazketa-jarduerak proposatzen dituzte, hala nola koladore bat, kakao hautsak eta sukaldeko olio erabilia.
Ingurumen Hezkuntzaren Munduko Egunaren harira antolatutako ekintzek hilaren 27an asteazkenean
jarraituko dute Sunbillako ikastetxe publikoan. Hasiera batean, Bidasoa ibaira bisita sentsoriala egitea
aurreikusi zen hilaren 26rako (asteartea), efemeridearekin bat eginez, baina arrazoi klimatologikoak direla
medio, jarduerak hurrengo egunean atzeratu dira eta ikasgelan prestakuntza-tailerrak egingo dira.
NILSAren hezkuntza-programaren helburua ez da soilik hondakin-uren arazketa-prozesua ezagutaraztea,
baizik eta herritarrak garen aldetik ingurumenari eta gainerako izaki bizidunei, hala nola landareei eta
animaliei, zor diegun errespetuaren inguruan kontzientziatzea.
Ingurumen Hezkuntzaren Munduko Eguna
Urtarrilaren 26a Nazio Batuen Erakundeak (NBE) 1975az geroztik Ingurumen Hezkuntzaren Mundu Eguna
ezarri zuen. Duela 46 urte, Belgraden, Ingurumen Hezkuntzaren Nazioarteko Mintegia antolatu zen. Mintegi
horrek ingurumen-hezkuntzaren printzipioak ezarri zituen NBEren programen esparruan. Gainera, Belgradeko
Gutuna delakoa argitaratu zen, zeinaren azken helburua "mundu-mailako biztanleria kontziente eta
ingurumenarekin eta bere arazoekin arduratua, ezagutzarekin, gaitasunarekin, jarrerarekin, motibazioarekin
eta arazoetarako irtenbideak bilatzeko banaka eta taldean lan egiteko konpromisoarekin osatzea" baitzen.
Espiritu horrekin ospatzen ditu urtero NILSAk ingurumen-hezkuntzaren, uraren (martxoaren 22an) eta
ingurumenaren (ekainaren 5ean) munduko egunak bere hezkuntza-programaren esparruan. Programa hori
1999an jarri zen abian, erabat doakoa, hiru eleduna (gaztelania, euskara eta ingelesa) eta herritar guztiei
zuzendua, bai ikasleei bai helduei.
Eskaintzak honako hauek biltzen ditu: tailerrak ikasgelan, bisitaldiak ibaietara eta araztegietara, udako
programa espezifikoa herri txikietarako, jolaserako, behar bereziak dituzten pertsonei egokitutako jarduerak
(entzumenezkoak, motorrak, ulermenekoak, etab.) eta hitzaldiak 65 urtetik gorakoentzat. Pandemia hasi
zenetik azken jarduera hau izan da prebentzio-arrazoiengatik berriro ospatu ezin izan den jarduera bakarra.
Online hezkuntza-jarduerak
2020ko apirilaz geroztik, hezkuntza-programa egokitu egin da online eskuragarri izateko. Horrela, NILSA
sozietate publikoaren webguneak (https://www.nilsa.com/) bederatzi atal eskaintzen ditu, jarduera ludikoekin
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eta hezitzaileekin bereizita, baita esku garbiketaren gaineko joko interaktibo bat ere, Candy Crush joko
ezagunaren antzeko dinamikarekin.
2020an 4.000 pertsona baino gehiagok parte hartu dute hezkuntza-programako jardueretan, COVID-19aren
pandemiaren ondorioz murriztu egin baitzen. Datu horiez gain, online bertsioak 10.000 bisita baino gehiago
izan ditu martxan jarri zenetik, 7.828 gaztelaniazko bertsioan eta 2.195 euskarazkoan.
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