
Irakasleentzako
formakuntza eskaintza
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ESKOLA BARATZENTZAKO TOKIKO BARIETATEEN
HAZIEN BANAKETA, AHOLKULARITZA ETA
FORMAKUNTZA .
FORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y SUMINISTRO DE SEMILLAS DE VARIE DADES
LOCALES PARA LOS HUERTOS ESCOLARES



Euskal Herriko Hazien Sarea irabazi-asmorik gabeko elkarte bat
da, eta 20 urte baino gehiago daramatza lanean Euskal Herriko
biodibertsitate landatuaren ikerketaren, kontserbazioaren eta
hedapenaren alde: bai haziei (barazkiak, zerealak eta bazka-
lekadunak) eta fruta-arbolei dagokienez, bai haiei lotutako jakintza
tradizionalari dagokionez.
Biodibertsitate landatu hori elikagai-burujabetzaren eta
agroekologiaren oinarrietako bat da, eta, beraz, lan-ildo estrategiko
bat da euskal gizartearentzat. Hain zuzen, guzti horren
kontzientziazioak bultzatu du gure elkartea hasieratik.
Gogoan izan behar dugu Euskal Herriko elkarte askok lagundu
digutela bide horretan; adibidez: EHNE, Galtzagorriak,
Ekonekazaritza, Bionekazaritza, Biolur Gipuzkoa, ENEEK...
Eskerrik asko guztioi, aurrerantzean ere zuekin batera lan egin nahi
dugu. Administrazioarekin ere aritu gara, eta proiektu interesgarri
batzuk egin ditugu batera; adibidez, Arabako Foru Aldundiko
Nekazaritza eta Ingurumen sailekin eta Eusko Jaurlaritzako
Ingurumen Sailarekin.

Laburbilduz, hona zer egin dugun: 300 bazkidetik gora, 15
hitzarmen baino gehiago EAEko erakunde publikoekin, 60 hazi-
zaindari baino gehiago, fruta-arbolen 150 zaindari baino gehiago,
lantegiak EAEko 9.000 ikasle baino gehiagori, ikerketak EAEko 25
udalerri baino gehiagotan, hazien 1 banku zentral, fruta-arbolen 5
mintegi, fruta-arbolen erreferentziazko 8 baratze, 5 erregistro parte-
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mintegi, fruta-arbolen erreferentziazko 8 baratze, 5 erregistro parte-
hartzaile, hitzaldi eta prestakuntza ugari, dastaketak eta azokak;
eta hedabide idatzietan eta irratian parte hartu dugu.

Hezkuntza-proiektua EHHSren lan-ildo estrategikoetako bat da,
gizartea ez badago kontzientziatuta ezingo baititugu gure helburuak
lortu. Hala, 2017an eta 2018an bultzada berezia eman diogu
hezkuntzari eta, horren emaitza gisa, “Hazitik ikasten eskoletan” 

hezkuntza proiektua sortu da.

Zer egin dugun zenbakietan

300  bazkidetik gora

Gure lantegiak EAEko 9.000 ikasle baino gehiago 
parte hartu izan dute

60 hazi-zaindari eta 150 fruta arbolen zaindari 
baino gehiago 

Ikerketak EAEko 25 udalerri baino gehiagotan

15 hitzarmen baino gehiago EAEko erakunde 
publikoekin



Euskal Herriko Hazien 
Sarea
Motibazioa: Landatutako bioaniztasauna,
hazien kultura eta elikaduraren problematika
gizarteratzea

Landatutako Bioaniztasunaren galera arazo
ekologiko larria da. Horrela definitu dute zientifikoek
bilera askotan. Bioaniztasuna kontzeptua askotan
murriztuta erabiltzen da; animalia edo landare
espezieen aniztasuna adierazteko erabili ohi da,
baina berez kontzeptu honek baso edo paisaia eta
nekazaritza aniztasuna ere biltzen du.
Azken garaiotan hainbat labore eta nekazaritza
barietate desagertu da gure soroetatik. FAOk
(Nekazaritza eta Elikadurarako Mundu Erakundeak)
dio XX. mendean galdu dela munduan erein den
nekazaritza barietateen %75a.
Ingurumen hezkuntzako programa honen bitartez
hain ezezaguna den arazo hori ikasleei gerturatzea
nahi dugu. 2002-03 ikasturtean Bizkaiko eta
Gipuzkoako 14 ikastetxetan hasitako esperientzia
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Gipuzkoako 14 ikastetxetan hasitako esperientzia
baten jarraipena da. Euskal Herriko Hazien Sarearen
eta CEIDA-Ingurugelaren laguntzari esker abiatu da
proiektua.
Euskal Herriko Hazien Sareak hazien kultura,
baserrien munduarekin estuki lotua izanik, horren
zaindari eta ikur diren haziak ardatz hartuz, landa
ingurua eta hazien kultura ikastetxeetara eta gizarte
osora gerturatzeko “HAZITIK IKASTEN” hezkuntza
programa jarri dugu abian, bi ataletan banatuta
egonik; alde batetik, ikasleei zuzenduta eta, bestetik,
irakasleentzako formakuntza aurreikusiz ere.
Gai hauek ikasgelan jorratzea ezinbestekoa dela uste
dugu Hazien Sarean. Horrela, 2018-2019
ikasturteari begira, landatutako bioaniztasunarekin
eta tokiko haziak zein barazki barietateekin loturiko
hezkuntza tailerrak eta hitzaldiak eskaintzen ari gara
ikastetxe eta kultur etxeetan.
Hezkuntza programa honek, Zientzia Eskoletan
proiketuarekin baita Eskola Baratza proiektuarekin
ere lotura kurrikularra dauka.

Informazio gehiago : http://www.haziensarea.org
haziensarea@gmail.com

Gure elkartearekin
jarduera bat jaso
izanagatik Euskal Herriko
landa eremuetako
barietate tradizionalen
ikerketan, kontserbazioan
eta beure dibulgazioan
laguntzen ari zarete, izan
ere, beharrezkoa den
finantziazioaren zati bat
ematen ditugun tailer,
formakuntza eta
hitzaldietatik lortzen
dugu.
Eskerrik asko!!



HAZITIK IKASTEN
HEZKUNTZA PROGRAMA

2018-2019 IKASTURTERAKO PROPOSAMENAK

Kaixo irakasleok, baratzazale eta nekazariak!!
Ikasturte berria hasteko irrikitan gaude eta nobedade batekin gatozkizuegu!
ESKOLA BARATZA, HIRI-BARATZAK edota AUZO-BARATZAK LANTZEKO, 
Euskal Herriko Hazien Sareak eskainita TOKIKO BARIETATEEN HAZIEN 
BANAKETA, AHOLKULARITZA ETA FORMAKUNTZA .

2018-19 ikasturtean eskola-baratza irizpide ekologikoekin eta tokiko barietateak 
lantzea nahi duzue baina ez dakizue tokiko haziak nola lortu?
Zure herriko Baratza Parkean TOKIKO BARIETATEAK lantzea nahiko zenuke?
Euskal Herriko Hazien Sarea k Euskadiko hiru lurralde historikoetan (Gipuzkoa, 
Araba eta Bizkaia) bere HEZKUNTZA ETA FORMAKUNTZARAKO TALDE 
TEKNIKOA ETA PROFESIONALA osaten duten kideek aholkularitza berezia 
eskainiko dizute
Harremanetan jartzeko eta INFO+: http://www.haziensarea.org
haziensarea@gmail.com
Tel. 688 85 52 26 / 695 783 656



Proposamena:  TOKIKO HAZIEN 
AMABITXI  IZATE TAILERRA
Eskola Baratzerako tokiko barietateen
hazien banaketa, aholkularitza eta 
formakuntza
LH eta DBHn lantzeko esperientzia praktikoak

HAZIEN ZAINDARIAK ESKOLETAN
Irakasle agurgarriak, elkarrekin abentura zoragarri bat bizitzera goaz!. Antzinean bezala
eta gure baserritarrak belanauldiz belaunaldi egin izan duten modura, zuekin eta zure
ikasleekin eskuz esku tokiko haziak partekatzea nahiko genuke. Lurra eskuan hartu eta
haziak eta landareak ipini eta uraz, eguzkiaz, ongarriaz, animalitxoaz zein hosto lehorrez,
eta batez ere gure ilusio eta laztanez elikatuz “Tokiko Haziekin” Eskola Baratza sortuko
dugu, aldi berean “Hazien Zandariak” bihurtuz.

•NORI zuzenduta dago?: Hezkuntza maila
guztien irakasleei
•IRAUPENA: 1:30 h / bi tailer bi sasoi
desberdinetandesberdinetan
•Landutako gaiak: Nekazal Bioaniztasuna, tokiko
haziak, elikaduraren subirotasuna , baratzagintza
ekologikoaren oinarrizko irizpideak ,...
•Ikasgaiak: Kultura zientifikoa, teknologia,
gizarte zientziak.
•Jardueraren Deskribapena:
- Euskal Herriko Hazien Sareak Hazien Banku
Nagusian gordetzen diren haziak partekatuko ditu
Eskola Baratzan urtean zehar erabiliko dituzten
haziaz hornituz eta, aldi berean, aholkularitza
teknikoa eskainiko du: Tokiko hazien ugalketa,
bilketa eta kontserbazioari buruzko aholkularitza.

“ ”GUARDAR SEMILLAS ES NUESTRO DEBER,
COMPARTIRLAS ES NUESTRA CULTURA.”

VANDANA SHIVA.
MANIFIESTO POR LA DEMOCRACIA DE LA TIERRA,

JUSTICIA, SOSTENIBILIDAD Y PAZ, 2006



TOKIKO HAZIEN AMABITXI  IZATE 

TAILERRA
Eskola Baratzerako tokiko barietateen
hazien banaketa, aholkularitza eta 
formakuntza
LH eta DBHn lantzeko esperientzia praktikoak

HAZIEN ZAINDARIAK ESKOLETAN

2018-2019 IKASTURTERAKO PROPOSAMENAREN KRONOGRAMA

Eskola Baratzako laboreen zikloaren zehar sortu ahal diren

zalantzak argitzeko formakuntzan parte hartuko duen

irakaslegoari proiektuaren arduradunaren telefono zenbaki bat

eskainiko zaio.

Se dará un teléfono del responsable del proyecto para poder resolver
dudas a lo largo del ciclo de cultivo.

http://www.haziensarea.org
haziensarea@gmail.com

Tel. 688 85 52 26
695 783 656



����    Aurrekontua / Presupuesto*

• Giza baliabidearen gastuak: 70 €/ordua

• Bidaiaren gastuak: 50 €

• 5 €/barietatea/eskola-baratza

• Material gastuak (tokiko barietateen dastaketak): 40 €

2018-2019 ikasturtean zehar HAZITIK IKASTEN ESKOLETAN
Hezkuntza Programaren tailerrak jasotzeagatik (Ikusi
eskaintzaren taula ), “HAZI KUTXA, Hazien Zaindariak Eskoletan
KIT-a” oparituko dizuegu.
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http://www.haziensarea.org
haziensarea@gmail.com

688 85 52 26
Tel. 688 85 52 26

695 783 656


