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Eskaintza

zientifiko-hezitzaile, praktiko eta esperimental zabala sortu dugu,
gizarte- eta ingurumen-balioetan oinarrituta, edonork zientzia egin
dezan. Ondo pasatzeko edo mundua aldatzeko.

HELBURUAK

.
.

Alfabetatze zientifikoa eta kultura zientifikoa bultzatzea.

.

Gizarte- eta hezkuntza-berrikuntza sustatzea.

.

Ezagutza-gizarte bidezkoago, iraunkorrago eta errespetuzkoago baterako eraldaketa
erraztea.

.

Bioekonomia eta bioekintzailetza bultzatzea.

.

Ekonomia soziala, ekonomia zirkularra eta ekonomia urdina bultzatzea.

.

2030erako GJHei laguntzen dieten STEAM jarduerak hezkuntza formalean ezartzea.

PRINTZIPIOAK

.
.

Zientzia dibertigarria da eta bere praktika guztien eskura egon behar du.

.

Guztiok praktika dezakegu zientzia, ondo pasatzeko edo mundua aldatzeko.

.

Zientzia praktikatzea funtsezkoa da norbera aurkitzeko, gure ingurunea ezagutzeko eta
errealitatera ahalik eta gehien hurbiltzeko.

.

Ikerketa zientifikoa berezkoa dugu eta oinarrizko eskubidea da.

.

Zientziak partekatua, lankidetzazkoa, demokratikoa eta irekia izan behar du.

.

Zenbat eta pertsona gehiagok zientzia egin, orduan eta handiagoa izango da
zientziaren ekoizpena eta onura.

.

Ezagutza, batez ere zientifiko-teknologikoa, guztion onerako erabili behar da.

.

Gure osasuna eta gure inguruarena gauza bera dira.

.

Gizakien eta bizirik dauden gainerako espezieen arteko berdintasuna eta errespetua
defendatzen dugu.

1

Biook. Funtsa, eredua eta balioak
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

.

Ekosistemak zaindu behar ditugu, bizitzarako funtsezko baliabideak eskaintzen
baitituzte.

.

Biologia praktikatzeak bizitzarekiko ezagutza, miresmena eta maitasuna sortzen ditu.

FUNTSA

.

Bizitzaren potentzialaren adierazpen gorena erraztea, baita haren adierazle kontzienteena
ere, gizakia. Sozializatzeko, ikertzeko eta sortzeko dugun gaitasuna gidatzea, guztion ongia
lortzeko eta gure espeziea eta haren bizi-ingurunea humanizatzeko eta hobetzeko
prozesuan aurrera egiteko.

BALIOAK

.
.

Ezagutzak partekatua eta irisgarria izan behar du, sortzaileen multzoari dagokion
balioa errespetatuz.

.

Laguntza eta erraztasun apur batekin edonork lor dezake bere garapen pertsonala
eta kolektiboa, bere potentzial handiena lortzeko.

.

Lankidetza da, ez lehiaketa, sistema bizidunetako indar erabakigarria.

.

Funtsezkoa da bizitzarekin berriz konektatzea, maitatzea eta errespetatzea.

.

Izaki eta sistema bizidunak imitatu eta horietan inspiratu behar dugu. Horiek
milioika urtez hobetutako konponbideak eta diseinuak dituzte.

.

Zientziarekiko eta beste diziplina gogor batzuekiko beldurra eredu atseginekin
praktikatuz gainditzeak jakin-minerako eta sormenerako dugun ahalmena
askatzen du, eta kontzienteago egiten gaitu.

.

Funtsezkoa da zientzia praktikatzea eta metodo zientifikoa bizitza errealean
aplikatzea.

.

Funtsezkoa da egungo erauzketa-ereduen eta eredu suntsitzaileen alternatibak
diseinatzea, sortzea eta eskaintzea.

.

Kapital familiarra, soziala, ingurumenekoa, kulturala eta zientifikoa
lehentasunezkoak dira.

.

Kapital ekonomikoa inpaktu sozial positiboa lortzeko eta lan-baldintza onekin
gustuko dugun horretan lan egiteko baliabide bat baino ez da.

.

Euskara, gure hizkuntza, polita, boteretsua eta berezia da. Garrantzitsua da
herritarrei transmititzea, batez ere haur eta gazteei, erabiltzen dugunean gu ere
politagoak, boteretsuagoak eta bereziagoak bihurtzen garela.
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