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ERANSKINA

Gidaren bertsio laburtua: belaunaldiarteko programekin bat egiteko motibazioa 
suspertzeko tresna.

9. ERANSKINA

GIDAREN BERTSIO LABURTUA: 
BELAUNALDIARTEKO PROGRAMEKIN BAT EGITEKO 

MOTIBAZIOA SUSPERTZEKO TRESNA

1. ZER DIRA BELAUNALDIARTEKO PROGRAMAK?

Belaunaldiarteko programetan adin ezberdinetako pertsonen harremanak eta elkarlana 
sustatzen dira. Helburua ezagutzak, gaitasunak eta balioak elkarri ematea eta trukatzea 
da. Bizipen aberasgarria da norberarentzat zein taldearentzat, eta, gainera, erkidegoa-
ren kohesioa eta garapena indartzen dira.



HAIZEAK  
ERABILTZEA, 
GURE IBILBIDEA 
ARRAKASTAZ 
AMAITZEKO
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Programa horiek zenbait eragile sozialek (enpresak, herri-administrazioak, hezkuntza-zen-
troak eta irabazi-asmorik gabeko erakundeak) susta ditzakete. Xedeak eta onurak ani-
tzak izan daitezke

2. ZER EMAITZA LOR DAITEKE PROGRAMA HORIEN BIDEZ?  
NORK BULTZA DITZAKE?

3. ZER URRATS EGIN BEHAR DIRA,  
HORRELAKO PROGRAMA BAT EGITEKO?

Belaunaldiarteko programa bat 
errazagoa edo konplexuagoa 
izan daiteke; baina kasu 
guztietan bost etapa bete 
behar dira: abiapuntua egoera 
bat hobetzea da, horixe da 
helburua; ondoren, ekimenean 
parte hartzeko pertsonak eta 
laguntzaileak lortzen saiatzen 
da; gainera, plan egokia behar 
da, baliabide erabilgarriak 
ordenatzeko, koordinatzeko 
eta helburua lortzeko 
jarduerak antolatzeko; azkenik, 
planaren eraginkortasuna eta 
gizarte-eragina neurtzen dituen 
ebaluazioa egiten baldin  
bada, iraunkorra 
izan daiteke.

ARDURATSUAGOAK

Honako erronka hauek 
ditugu:

Enplegua
Berrikuntza

Iraunkortasuna
Hezkuntza

Gizarte-bazterkeriaren 
aurka borrokatzea

HERRITARRAK 
adin guztietako 
pertsonek parte 
hartzen dute eta 

balioa dute

BELAUNALDIARTEKO PROGRAMEK HONELAKO ERKIDEGOAK BULTZATZEN DITUZTE (MAKRO ETA 
MIKROMAILETAN)

HEZKUNTZA-SISTEMA

HIRUGARREN SEKTOREA 
(IRABAZI-ASMORIK GABEA)

HERRI ADMINISTRAZIOA

BESTE ERAGILE BATZUK 
(ENPRESAK…)

Belaunaldiarteko programek hauexek 
bermatzen dituzte:

SOLIDARIOAGOAK

TOLERANTEAGOAK 

ETA ADEITSUAGOAK

KOHESIONATUAGOAK 

Elkartrukea esperimentatzea: 
doakoa eta solidarioa

Gizartean parte hartzeko joera indar-
tzea, eta herritar erantzuleak izateko 

jokabideak garatzea

Besteei gure 
errealitatearen 
berri 
ematea, eta 
estereotipoak 
haustea

Isolamendua 
saihestea 
eta gizarte-
laguntzak 
dibertsifikatzea

Gaitasun berriak 
eskuratzea eta 
garatzea, nor-
beraren inde-

pendentzia 
bermatzeko, 

laneratzeko…

Trebetasun sozia-
lak eta pertsona-

lak eskuratzea, 
gizartera egoki-
tzeko eta etorki-
zunari aurre egi-

teko

ADIMENTSUAGOAK 

ETA BERRITZAILEAGOAK

IRAUNKORRAGOAK

1. ETAPA:  
IDEIA ZEHAZTEA ETA ELBURUAK EZARTZEA

2. ETAPA:  
PARTE-HARTZAILEAK ETA BESTE ERAGILE 

GAKO BATZUK PROGRAMARI ATXIKITZEA

5. ETAPA:  
EBALUAZIOA

3. ETAPA:  
JARDUERAK DISEINATZEA ETA ANTOLATZEA

4. ETAPA: 
 GAUZATZEA

IB
ILB

ID
E 

SIN
PL

EA

BESTE IBILBIDE BATZUK
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1. ETAPA:  IDEIA ZEHAZTEA ETA HELBURUAK EZARTZEA

Belaunaldi arteko programa batek xede zehatza dauka; egoera bat 
hobetzeko asmoz egiten da.

1. Programa bakoitzak abiapuntutzat hartzen du premia edo egoera bat; ondoren, pre-
mia edo egoera horretan eragingo duten ekintzak antolatzen dira, egoera hobetzeko.

2. ETAPA:  PARTE-HARTZAILEAK ETA BESTE ERAGILE GAKO 
BATZUK PROGRAMARI ATXIKITZEA

Belaunaldiarteko programa batek bizitza-ziklo ezberdinetan dauden pertsonen 
arteko harremanak sustatzen ditu.

2. Funtsezkoa da prozesuak zenbait pertsonaren parte-hartzea eta inplikazioa sustatzea, 
eta prozesua pertsona horien neurrira diseinatzea. Horrela, pertsona guztiek sentituko dute 
proiektuaren zati direla, eta proiektua bere egingo dute, proiektua eraikitzeko eta gau-
zatzeko. 

3. ETAPA:  JARDUERAK DISEINATZEA ETA ANTOLATZEA

4. ETAPA: GAUZATZEA

Belaunaldiarteko programa batek lankidetza- eta elkartruke-esperientziak 
sustatzen ditu, antolatutako jardueren inguruan.

3 eta 4. Programa batek baliabide erabilgarriak zehaztu, ordenatu eta koordinatu behar 
ditu, helburuak lortzen lagunduko duten jarduerak martxan jartzeko. Jarduerak egin 
ahala, ideiak eta aurreikuspenak gauzatu eta abiaraziko dira.

5. ETAPA: EBALUAZIOA

Belaunaldiarteko programa bateko pertsona parte-hartzaileek ezagutzak, 
gaitasunak eta balioak eskura ditzakete. Hori dela eta, taldea eta pertsonak 
aberasten dira, eta erkidegoa garatu eta kohesionatu egiten da.

5. Programa batek gizartearen egoera desegoki bat aldatu nahi badu, ebaluazioa egin 
behar da, aldaketa hori benetan gertatu den ziurtatzeko. Ebaluazioaren bidez, ezarri-
tako xedeen eta egindako lanaren arteko erlazioa, emaitzak eta emaitzek gizartean izan 
duten eragina azter daitezke. Baliabide guztiak eraginkortasunez erabili diren ziurtatzeko 
tresna da, eta proiektuaren eraginkortasuna eta efizientzia ere neurtzen ditu.

4. ZERGATIK DIRA GARRANTZITSUAK ETAPA HORIEK?
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1.  Zeri eragin nahi diogu eta 
zergatik?

2. Norekin eta norentzat?

5. Zer lortu dugu?

3. Zer egingo dugu? Nola?

4. Egin dezagun!

Honako galdera hauek erantzutea lagungarria da erabakiak hartzeko eta programa 
garatzeko:

Zerk kezkatzen nau? Zergatik gertatzen da 
hori? Zer erantzun ematen zaio gaur egun? 
Beste erantzun bat eman lekioke? Zenbateko 
finantzaketa daukat edo eskura nezake? Zer 
giza baliabide edo material daukat? Zer lortu 
nahi dut programaren bidez?

Nork egin dezake bat ideiarekin? Nola lagun 
dezakete? Nortzuk izan daitezke parte-
hartzaileak? Nola jarriko naiz harremanetan 
pertsona horiekin? Zer nolako konpromisoa 
eskatzen die programak parte-hartzaileei? Zer 
onura ekar diezaieke? Zer behar eta interes 
dituzte? Zer trebetasun eta gaitasun dituzte?

er aldaketa zehatz aurreikusi dituzue 
programaren amaieran, abiapuntuko 
egoerarekin erkatuta? Nola laguntzen du 
jarduera bakoitzak ezarritako helburuak 
lortzen? Nondiko hasiko zarete? Eta nondik 
jarraituko duzue? Zenbat iraungo du jarduera 
bakoitzak? Noiz egingo da? Zer lotura dago 
jardueren artean? Jarduerak bat al datoz 
parte-hartzaileen trebetasunekin, gaitasunekin 
eta interesekin? Koherentziarik al dago 
planaren eta baliabideen artean? Rol argiak 
ezarri dituzue? Eroso sentituko dira pertsona 
guztiak? 

Nola jakingo dugu programaren bidez zer 
lortu dugun? Zer, nola eta noiz neurtuko dut? 
Nork emango dit feedback erabilgarria? Zer 
lortu dugu? Nori kontatuko diogu?

5. ZER GALDERA ERANTZUN BEHAR DITUGU, BIDEA EZ GALTZEKO?
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Oinarri batzuk gogoan izatea lagungarria izan daiteke, programaren arrakasta ziurta-
tzeko:

6. ZER GOGORATU BEHAR DUGU ARRAKASTA IZATEKO?

Erkidegoan garrantzitsua 
eta eraldagarria 

den programa bat 
pentsatzea helburutzat 

jo behar dugu. Era 
berean, programak 
bat etorri behar du 
gure erakundeen 

eginkizunarekin eta 
balioekin. 

Parteka dezagun ideia 
beste eragile batzuekin, 

eta ezar ditzagun 
lankidetza-harremanak, 

programaren 
bideragarritasuna 
eta iraunkortasuna 

indartzeko. 

Egin dezagun 
baliabide erabilgarrien 

azterketa errealista, 
eta diseina dezagun 
programa, azterketa 
horren arabera. Hala 
ere, berritzaileak eta 
sortzaileak ere izan 

behar dugu, oztopoei 
aurre egiteko.

Eska diezaiegun adin 
guztietako pertsonei 

(ez soilik gazteei 
eta zaharrei), gure 
programan parte 

hartzeko

Eman diezaiegun 
adinako informazioa 

pertsona 
parte-hartzaileei, haien 

konpromisoa eta gogoa 
areagotzeko. Motiba 

ditzagun pertsona 
parte-hartzaileak haien 
lorpenak eta ekarpenak 
aitortuz eta jakinaraziz.

Eska diezaiegun 
parte-hartzaileei 

diseinuan eta 
ebaluazioan parte 
hartzeko. Horrela, 

benetako premietara 
eta interesetara 

egokituko da 
programa, bai 
eta bestelako 

ezaugarrietara eta 
gidalerro kulturaletara 

ere.

Jarduerak eta tokiak 
pertsona guztien 

parte-hartze eraginkorra 
suspertzeko egokiak 

direla zainduko dugu. 
Pertsona guztiei 

bermatuko diegu 
eginkizun argia eta 

esanguratsua dutela.

Ziurta ditzagun: pertsona 
guztiak aberasten ari 
direla, elkarrekintza 

baldintza berdinetan 
eta elkarrekikotasunean 

egiten dela, 
eta gaitasunen, 

konpetentzien eta 
trebetasunen balioa 

onartzen dela.

Egiazta ditzagun 
programaren 

lorpenak, bai eta 
programak gizartean 
izan duen eragin ona 

ere. Jakinarazi eta 
zabal dezagun gure 

esperientzia, beste leku 
batzuetan errepikatu 

ahal izateko.




