
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA INGURUMEN-HEZIKETAKO PROGRAMAK ETA JARDUERAK 

GAUZATZEA Espezifikoa 
Kodea  UF0740 
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 Ondarearen interpretazioa, komunikazio- eta kudeaketa-estrategia 
gisa 

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, ingurumen-heziketako programak eta jarduerak gauzatzeari dagokionez, eta 
LB4 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ingurumen-heziketako ekintzak eta jarduerak dokumentatzeko, hedatzeko eta haien segimendua egiteko teknikak ezagutzea. 

EI1.1 Ingurumen-informazioa biltzeko, sistematizatzeko, gordetzeko eta eguneratzeko teknikak aplikatzea. 
EI1.2 Ingurumenari buruzko informazioa emateko eskura dauden baliabideak eta materialak identifikatzea eta deskribatzea: 
liburuxkak, kartelak, argazkiak, baliabide informatikoak eta abar. 
EI1.3 Ingurumen-programen berri emateko baliabideak hautatzea. 
EI1.4 Dibulgazio-material didaktikoen erabilera ekintza- eta jarduera-motarekin erlazionatzea. 
EI1.5 Ingurumen-heziketako programen eta ekintzen segimendua egiteko eta ebaluatzeko teknikak biltzea. 
EI1.6 Ingurumen-heziketan erabiltzen den segimendu eta ebaluazio-materiala bereiztea (ahozko eta idatzizko galdera-sortak, 
proiekzio-teknikak, zuzeneko eta zeharkako behaketak, eztabaidak, collageak, horma-irudiak, jokoak, antzezpen kritikoak). 
EI1.7 Ingurumen-heziketako jarduera jakin baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

 Jarduera egiteko behar diren datuak biltzea. 
 Informazioa zabaltzeko eta prestatzeko behar diren baliabideak eta materialak hautatzea. 
 Prestatutako informazioa azaltzea. 

 
Edukiak 
1. Ingurumen-heziketako jarduerak identifikatzea eta aztertzea 

o Ingurumen-heziketako jardueren ezaugarriak 
• Ingurumen-heziketaren helburuekiko koherentzia 
• Diziplina anitzekoa eta zeharkakoa 
• Ingurumen-heziketaren egungo etaparen ikuspegia 
• Problematika espezifikoari eta hartzaileei egokitua 

o Ingurumen-heziketako jardueren printzipioa 
• Berdintasuna, elkartasuna eta errespetua (kultura, generoa, ekonomia eta belaunaldien artekoa, besteak beste) 
• Irisgarritasuna (desgaitu fisikoak edo psikikoak) 
• Garapen jasangarria erdiesteko tresna. 

o Ingurumen-heziketako jarduera-motak.  
• Zuzenekoak. Monitorea bertan dagoela (hitzaldiak, simulazioak, esperimentuak, jokoak, bisitak, kostalde-garbiketa, eta abar)  
• Zeharkakoak Monitorea ez dagoela (webeko jokoak, puzzleak, adierazpen artistikoak, erakusketak eta abar) 
• Epe labur edo luzekoak 

o Parte hartzea 
• Ingurumenarekin lotutako boluntario puntualak edo egonkorrak  

2. Ingurumen-heziketako programak aplikatzea eta garatzea 
o Plana, programa eta proiektua 
o Hasieran dokumentazioa biltzea  
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o Ingurumen-heziketako programa justifikatzea 
• Errealitatearen ebaluazioa  
• Jarduteko beharra  
• Abiapuntua 
• Helburua 
• Esparru teorikoa eta lege-esparrua 

o Programaren elementuak 
• Helburuak 
• Edukiak (plangintza eta garapena)  
• Metodologia  
• Jarduerak  
• Denbora 
•  Baliabideak  

o Programa zabaltzea 
• Prozesua 
• Teknikak.  
• Ebaluazioa 

o Aurrekontua 
o Azken memoria. 

3. Ingurumen-interpretazioko eta -heziketako programen eta jardueren segimendua eta ebaluazioa 
o Ebaluazioaren helburua 
o Ebaluazioaren ezaugarriak 

• Zuzenekoa 
• Zeharkakoa 
• Barnekoa  
• Kanpokoa 

o Prozesuaren ebaluazioa 
• Jarduera egin aurretik 
• Jarduera egin bitartean 
• Jarduera amaitzean 

o Ebaluazio-tresnak: erregistro-orriak, kalifikazio-eskalak eta galdera-sortak, eta abar. 
o Datuak prozesatzea, azterketak eta aldaketak (indartu eta baztertu beharreko puntuak) 
o Segimendua eta ebaluazioa egiteko txostenak 

 
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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