
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA INGURUMEN-HEZIKETA ETA ERABILERA-EREMUAK 
Espezifikoa 

Kodea  UF0738 
Lanbide-arloa SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Lanbide-eremua Ingurumen-kudeaketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Ingurumen-heziketako programak Iraupena 120 
Ondarearen interpretazioa, komunikazio- eta kudeaketa-estrategia 
gisa 40 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak 
Ingurumen-heziketako programak eta jarduerak gauzatzea 

Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0806_3 INGURUMEN-HEZIKETAKO PROGRAMAK GARATZEA ETA HEZIKETA-PROZESUAK 
BIDERATZEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Nazioarteko, estatuko eta erkidegoko dokumentuetan ezarritako ingurumen-heziketako oinarrizko kontzeptuak definitzea. 

EI1.1 Ingurumen-heziketako oinarrizko kontzeptuak deskribatzea. 
EI1.2 Ingurumen-heziketaren jatorria eta historia deskribatzea. 
EI1.3 Ingurumen-heziketaren xedeak eta helburuak banako eta jarrera egokiekin erlazionatzea. 
EI1.4 Ingurumen-heziketaren arloan dauden estrategiak ezagutzea. 

A2: Komunikatzeko, animazio soziokulturaleko eta talde-dinamikako teknikak identifikatzea. 
EI2.1 Komunikazio pertsuasiboaren oinarrizko elementuak eta kontzeptuak definitzea. 
EI2.2 Ikusizko, ahozko eta idatzizko komunikazio-teknikak deskribatzea eta erabiltzea. 
EI2.3 Animazio soziokulturaleko eta talde-dinamikako teknikak deskribatzea eta erabiltzea. 
EI2.4 Komunikazio-prozesuetako parte-hartze teknikak aztertzea. 
EI2.5 Ingurunean egingo diren jardueretarako dibulgazio-material didaktikoa ezagutzea eta erabiltzea. 
EI2.6 Kasu jakin batzuetan, jarrerak eta portaerak deskribatzea: kontsultak, iradokizunak eta erreklamazioak. 
EI2.7 Ezaugarri jakin batzuk dituen talde bati harrera egiteko kasu praktiko batean: 

 Taldearen ezaugarri soziologiko eta fisikoak identifikatzea. 
 Taldeari jakinaraziko zaizkion datuak biltzea. 
 Bildutako datuak taldeari aurkeztea. 

 
Edukiak 
1. Ingurumen-heziketaren esparru kontzeptuala eta analisi historikoa identifikatzea 

o Ingurumen-heziketa formala. 
• Definizioa eta helburuak 
• Ingurumen-heziketa formalaren egungo erronkak eta xedea 
• Ingurumen-heziketa formalerako metodologia, tresnak eta jarduerak (hitzaldia, eztabaida, rol-jokoa, talde-dinamikak, 

simulazioak, ingurumenarekin lotutako eskulanak, ingurumen-tailerrak eta ekoikuskaritzak heziketa-zentroan, besteak beste) 
• Ingurumen-heziketa formalean hartzaileak dituen ezaugarriak (interesa, motibazioa, publiko gatibua, gaitasun kognitiboak, 

gogoa eta arduraldia, besteak beste) 
• La educación ambiental formal en el Sistema Educativo  

o Ingurumen-heziketa ez-formala 
• Definizioa eta helburuak 
• Ingurumen-heziketa ez-formalaren egungo erronkak eta xedea 
• Ingurumen-heziketa ez-formalaren metodologia 
• Ingurumen-heziketa ez-formalean hartzaileak dituen ezaugarriak (interesa, motibazioa, publiko gatibua, gaitasun 

kognitiboak, gogoa eta arduraldia, besteak beste) 
• Ingurumen-heziketa ez-formaleko jarduera-motak (ondarearen interpretazioa, ingurumen-jokoak, aisialdiko eta denbora 

libreko jarduerak eta sentsibilizazio-kanpainak, besteak beste) 
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• Ingurumen-heziketa ez-formala aplikatzeko esparruak (Naturagune Babestuak, babes-mailarik gabeko naturaguneak, hiri-
eremuak, landa-eremuak eta eremu urtarrak, besteak beste). 

o Ingurumen-heziketaren oinarrizko funtzioak eta printzipioak 
o Ingurumen-heziketaren bilakaera eta xedea: ingurunea ezagutzetik garapen jasangarrira 

• Lehen etapa: Ingurunerako heziketa 
• Bigarren etapa: Heziketa ingurunean 
• Egungo etapa: Garapen jasangarrirako heziketa 

o Espainiako Ingurumen Hezkuntzaren Liburu Zuria 
o Ingurumen-heziketa ingurumena kudeatzeko tresna gisa 
o Ikaskuntza, hartzailearen eboluzio-etaparen arabera 
o Ingurumen-heziketarako ekipamendu hezigarriak naturagune babestuetan, hiriguneetan edo landa-eremuetan, hala nola bisitari-

zentroak, aisialdi-eremuak, mendi-bideak, museoak eta natura-gelak 
2. Komunikazioa ingurumen-heziketan 

o Komunikazio-prozesua eta haren elementuak 
o Komunikatzeko moduak 

• Hitzezko komunikazioa 
• Idatzizko hizkuntza 
• Ahozkoa ez den komunikazioa 

o Jendearen aurrean nola hitz egin 
• Ahozko azalpenak egitea 
• Hizlariaren baliabideak  
• Informazio-saio baten egitura 

o Komunikazioaren interferentziak, oztopoak eta baldintzak 
o Solaskideen ezaugarriak: asertzio-komunikazioa 
o Gaitasun sozialak, hala nola entzute aktiboa, enpatia eta gatazkak konpontzeko gaitasuna 
o Ikus-entzunezko baliabide didaktikoak 

• Erabilerak eta ezaugarriak 
• Multimedia-aurkezpenen diseinua 

o Komunikatzeko eta parte hartzeko kanalak, hala nola kartelak, liburuxkak eta triptikoak 
o Informazio-, komunikazio- eta sentsibilizazio-kanpainak 

• Ezaugarriak eta helburuak 
• Garapen-metodologiak  

3. Ingurumen-interpretazioko eta -heziketako jardueretan teknikak aplikatzea 
o Animazioaren helburuak eta ezaugarriak 
o Animazio-motak  

• Soziokultural 
• Denbora librekoa 
• Turismokoa 
• Kiroletakoa 

o Taldeak dinamizatzeko teknikak 
• Motak eta ezaugarriak  
• Taldearen tamainaren eta komunikazioaren arteko erlazioa 
• Taldearen tamainaren araberako teknikak (jardunaldiak, mahai-inguruak eta kasuen azterketa, besteak beste) 

o Taldeko kideen jarduerak dinamizatzea eta kontrolatzea. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren 

arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa. 
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