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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA ONDAREAREN INTERPRETAZIOA, KOMUNIKAZIO- ETA 

KUDEAKETA-ESTRATEGIA GISA Espezifikoa 
Kodea  UF0739 
Lanbide-arloa SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Lanbide-eremua Ingurumen-kudeaketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ingurumen-interpretazioa eta -heziketa Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Ingurumen-heziketako programak Iraupena 120 
Ingurumen-heziketa eta erabilera-eremuak 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 LB3 lanbide-burutzapenarekin, ondarearen interpretazioa komunikazio-estrategia eta kudeaketa-tresna gisa 
erabiltzeari dagokionez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ingurumen-heziketako jarduera-programak egitea. 

EI1.1 Ingurumen-heziketako programen xedeak eta helburuak deskribatzea: informazioa, prestakuntza eta jarrerazko konpromisoa. 
EI1.2 Ingurumen-heziketako programak aplikatzeko metodologiak ezagutzea. 
EI1.3 Ingurumen-heziketan aplikatzeko giza baliabideak eta baliabide materialak identifikatzea. 
EI1.4 Ingurumen-heziketako programen segimendua egiteko eta ebaluatzeko metodologiak ezagutzea. 
EI1.5 Gizarte-eragileak ezagutzea, bai eta haiek ingurumen-heziketako programetan sartzeko metodoak ere. 
EI1.6 Pertsona-talde jakin batekin ingurumen-heziketako programa baten garapen-teknika gisa egiten den ondare-interpretazioko 
ibilbide batean: 

 Helburuak eta xedeak hautatzea. 
 Erabili beharreko metodologia zehaztea. 
 Ingurumen-heziketako programa aplikatzea. 
 Segimendua eta ebaluazioa egitea. 

 
Edukiak 
1. Ondarearen interpretazioa, ingurumen-heziketako programei aplikatutako teknika gisa 

o Ondarearen interpretazioaren jarduera-esparruak 
o Helburuak eta funtzioak 
o Ondarearen interpretazioaren printzipioak 

• Freeman Tilden-en printzipioak 
• Larry Beck eta Ted Cable-ren XX. mendeko printzipioak 

o Interpretazioa garatzeko teknikak 
• Interpretazio-mezua 
• Interpretazio tematikoa, espontaneoa, eta abar 
• Hartzaileen balorazioa 

o Baliabideak edo euskarriak  
• Interpretazio-ibilbide gidatuak eta autogidatuak 
• Interpretazio-mahaiak 
• Interpretazio-panelak  

o Ondarearen interpretazioko jardunbide egokiak 
2. Oinarrizko interpretazio-plangintza ezagutzea eta erabiltzea 

o Ondarea interpretatzeko baliabide edo euskarri bat sortzeko prozedura 
• Interpretazio-helburuetarako eremu baten balorazioa. Interpretazio-ahalmenaren indizea 
• Topikoa 
• Izenburua-gaia 
• Fitxa teknikoa 
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• Geldialdiak 
• Interpretazio-gaia 
• Interpretazio-ezaugarriak 

o Interpretazio-ibilbideen ezaugarri orokorrak 
o Interpretazio-ibilbideak bide didaktikoetan eraldatzea 
o Ondarearen interpretazioa eta erabilera publikoa 

• Naturagune Babestuetan 
• Hirigune Babestuetan edo interes handikoetan  

3. Ondare-interpretazioko eta ingurumen-heziketako profesionalaren jarduera  
o Funtzioak eta rola  

• Egiten dituen lanak 
• Profesionalaren ezaugarriak 
• Jardueraren aurretik (prestaketa, aurreikuspenak eta taldeari egiten zaion aurkezpena, besteak beste) 
• Jarduera gauzatu bitartean (antolaketa fisikoa eta kontzeptuala, komunikazio-teknika, eta abar) 
• Jarduera amaitzean (balorazioa, erroreak zuzentzea eta oinarrizko txostenak egitea, besteak beste) 

o Autoebaluaziorako eta hobekuntza profesionalerako irizpideak. 
 

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. 

 2


	Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
	Edukiak
	C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK

