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BIRBIRA. Zaborra birziklatuz egindako 
sormen lanak 

 
GAUR EGUNGO GIZARTEAREN ARAZO LARRIENETAKOA BILAKATZEN 
ARI DIRA HONDAKINAK. ZEIN DA MODURIK EGOKIENA HONDAKIN 
HORIEK DEUSEZTATZEKO? EZTABAIDA KALEAN DAGOEN 
BITARTEAN, PROPOSAMEN TXIKI BAT DAKARKIGU LERRO 
HAUETARA. EZ DUGU HONDAKINEN ETA ZABORRAREN ARAZOA 
ERROTIK KONPONDUKO, BAINA ZABORRA BIRZIKLATZEKO MODU 
UGARI DAUDELA ERAKUTSI DIGUTE BIRBIRA TALDEKO BI NESKEK. 
ETA GAINERA, SORMENA LANDU, IRUDIMENARI HEGAN EGITEN UTZI 
ETA ONDO PASATZEKO AUKERA PAREGABEA ERE ESKAINTZEN DUTE. 
EZAGUTU NAHI AL DUZU BERAIEN PROIEKTUA? ORDUAN, SEGI 
IRAKURTZEN! 

 
Amaia Zinkunegi (Arte Ederretan lizentziatua) eta Ines Gereka (Biologian lizentziatua) 
Bibirako kideek zentzu didaktikoa eman nahi diote erakusketari, eta beraz, gidatua 
izatea proposatzen dute. Ekimenak, helburu hauek ditu:  
- Birziklatzea modu praktiko batean landuz, inguruneaz gehiago jabetzea.  
- Gaur egun bizi dugun “erosi eta bota” kultura kontsumitzaile horren inguruan 
hausnarketa egitea. 
- Botatzen ditugun objektuei erabilera berri bat emanez, haien balioz ohartzea.  
- Birziklatzean sortzen diren arazo tekniko zein estetikoei aurre eginez, plastikaren 
“kontzeptuan” sakontzea. 
- Zabor artean esperimentazio eta jolasen bidez, irudimena lantzea.  
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ZABORRERIA izeneko erakusketan, inguruan ditugun hainbat zabor beste era batera 
birziklatuz lortutako “sormen lanak” izango dira protagonista nagusiak. 
“Erosi eta bota” sistemarekin funtzionatzen duen egungo gizartean pilatzen ditugun 
zaborrekin zer egin erabakitzea arazo bihurtzen ari da, eta era berean ingurugiro 
heziketa oinarrizko ikasgaia bilakatu da. Birziklatzea, ingururiro-heziketa pedagogiaren 
baliabideetako bat da, eta erakusketa horrekin sormen lan praktiko baten bidez ikasketa 
hori “sakonagoa” izatea lor daitekeela erakutsi nahi dute ekimenaren sustatzaileek.  
Pertsonen garapenean sormena oinarrizko faktorretako bat da. Beraz, zaborrekin 
harreman zuzena lortuz eta sortze lanen bidez, zaborrari beste erabilera bat ematea 
posible dela erakutsi nahi dute. Zabor horien artean, hainbat motatako materiala 
aurkituko dugu; kolore, ehundura, forma, pisu eta soinu ezberdina eskaintzen digutenak. 
Ugariak dira, era berean, material horiekin erabil daitezkeen teknikak eta prozedurak. 
Baita, bakoitzaren irudimena, gogoa eta sormen ametsak ere. Erakusketa horretan amets 
horiek gauzatuta aurkeztuko dituzte Birbirakoek.  
Kontsumo gizarte horretan, eguneroko zaborrak hiru koloretako edukiontzietara 
botatzen ditugu: urdina, berdea eta horia, hain zuzen. Badira, era berean, material 
organikoa botatzeko edukiontzi berezi bat, arropa zaharrak uzteko beste bat, eta 
edukiontzietan tokirik ez duten traste, altzari edo txatarra botatzeko “garbigune” 
deiturikoak.  
Esan bezala, erakusketak ikuspegi didaktikoa izan dezan saiatzen dira Birbirako kideak 
eta, beraz, sortzen den “zaborreria” hiru koloretako edukiontzien arabera sailkatzen 
saiatzen dira.  
 
Hiru edukiontzi 
 
Edukiontzi urdina: etxerako altzari ezberdinak (eserlekuak, kortinak, lanparak…), 
paperez egindako markoak eta karpetak, buruhandiak eta kartoizko hainbat pertsonaia 
egongo dira edukiontzi horretan.   
 
Edukiontzi horia: plastikoz eta poliespanez egindako hainbat pertsonaia, eskulturak, 
jantziak eta lanparak aurkituko ditugu. 
 
Birbiraren edukiontzia: naturatik hartutako adarrekin eta bestelakoekin egindako 
txorimaloak, aulkiak, lanparak, maskarak eta mota guztietako pertsonaiekin egingo 
dugu topo. 
 
Baina aurkezten dituzten hainbat lan hiru edukiontzietatik edo garbigune horietatik 
hartutako materialak nahastuta egindakoak dira. Hau da, sormen lan soil batean, kartoia, 
alanbrea, plastikoa, oihala, papera, latak… ikus daitezke.  
Naturak berak eskainitako hainbat material ere erabili dituzte: sustraiak, harriak, 
hezurrak… Beraz, erakusketako “zaborreria” horretan material, kolore eta forma 
ezberdinak elkarrekin dantzan aurkezten dituzte.  
  
Nori zuzendua dago erakusketa? 
Birbira taldearen erakusketa, gai horren inguruan sentsibilizatuta dagoen edonori 
zuzenduta dago, baina batez ere, heziketa arloan mugitzen direnei: Haur Hezkuntza, 
Lehen eta Bigarren Hekuntzako ikasle eta irakaslei batetik, eta aisialdi eta ingurugiro 
arloko begiraleei, bestetik.	  


