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BERRESKURATZE BERDEARI BURUZKO DELIBERAZIO GUNEA
Modalitate birtuala, 2020ko abenduaren 15ean, 17etatik 19etara

1. Egitaraua
Ordutegia

Jardunaldiaren
aurkezlea eta
gidaria

17:00 – 17:05
17:05 – 17:15

17:15 – 17:50 José Ignacio
Asensio
17:50 – 18:00

Gaia

Ongietorria eta lan
dokumentuaren
Klimarekin konprometitutako
herritarrak proiektuaren
ondorio eta aurrerapenen
Esparru proposamena: nolako
metodologiak eta tresnak ari dira
erabiltzen beste toki batzuetan
herritarrak jasangarritasunaren
erronkei buruz
Lan dinamikaren aurkezpena

18:00 – 18:55

Talde dinamika eta osoko bilkura

18:55 – 19:00

Ebaluazioa eta amaiera

Aurkezlea/dinamizatzailea

José Ignacio Asensio
Mónica Pedreira

María Jesús Sanz
Sanjoaquín - ECODES

Miren Larrea
Herritarren Ligako
ordezkariak
José Ignacio Asensio

2. Bertaratuak
José Ignacio Asensio
Maite Villafruela
Iñigo Muguruza
Mónica Pedreira
Enrique Aymerich
Nerea Errasti
Bea Marticorena
Jesús Alquézar
Enrique Ramos
David Zabala
Aimar Insausti
Leire Goienetxea
Miren Larrea
Ainhoa Arrona

GFAren Ingurumen eta Obra Hidraulikoetako foru diputatua
Ekonomisten Euskal Elkargoaren presidentea
Gipuzkoako Ganberako Marketin zuzendaria
GFAren Ingurumen zuzendari nagusia
CEIT - Ura eta Osasuna Dibisioko zuzendaria (ura eta hondakinak ikerketataldea)
GFAren Ingurumen aholkularia
GFAren Ingurumen Zuzendaritzako Ingurumen Atalaren burua
Europako Batzordea - Analista sozioekonomikoa eta Europar Batzordearen
aholkularia Ingurumen Zuzendaritza Nagusian
GFAren Obra Hidraulikoetako zuzendari nagusia
Naturklimako zuzendaria
EHUko irakaslea
Idazkari teknikoa TTGR - Eckoing Communication
Senior ikertzailea, Orkestra
Ikertzailea, Orkestra
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3. Ongietorria
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen eta Obra Hidraulikoetako foru diputatu
José Ignacio Asensiok ongietorria eman dio berreskuratze berdeari buruzko Etorkizuna
Eraikiz Think Tank eztabaida taldeari.
Diputatuak adierazi duenez, Aldundia eta, bereziki, ordezkatzen duen
departamentua pozik daude taldeak duen lan erritmoarekin, eta zera azaldu du: «tren
bat martxan jarri dugu eta abiadura handia hartu du», eta «itxaropena gaindika betetzen
ari da».
Gogorarazi du deliberazio taldearen barruan lau lantalde egitea pentsatu zuela,
baina lehentasuna eman zaiela Ekonomia zirkularraren taldeari eta Klimarekin
Konprometitutako Herritarren Ligari. Gaurko bilera azken talde horrena da.

Jarraian, adierazi du Mónica Pedreirak aurreko saioen berri emango duela, eta
gero María Jesús Sanzek hitz egingo duela. María Jesús Sanz Ecodes fundazioaren
harreman instituzionalen arduraduna eta «aditu ezin hobea» dela adierazi du.
Asensioren ustez, deliberazio talde honetan egingo den saiorik interesgarrienetako bat
izango da.
Partaideei berriz eskerrak eman ondoren, Mónicari eman dio hitza.
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4. Klimarekin konprometitutako herritarrak proiektuaren ondorio
eta aurrerapenen errepasoa
Hasteko,

Mónicak

gogorarazi

du

aurreko

ostiralean

«Klimarekin

konprometitutako herritarrak» proiektuan zer landu nahi den aurkeztu zela, eta
ondorioak azaldu nahi dituela.
Era beran, gogorarazi du landu nahi dituzten gaien (energia, natura, etab.)
diseinu metodologikoa egiten ari direla, eta hainbat arlo lantzen ari direla: ekintzen
katalogoa, webgunearen eta herritarren esku jarri nahi duten aplikazioaren diseinua eta
kanpainak eta materialak.
Jakinarazi duenez, «abendutik martxora lan egitea aurreikusten dugu; hala,
apirilerako oinarriak, metodologia eta tresna garatuta izango ditugu eta, batez ere,
denbora izango dugu zuekin adostasun batera heltzeko eta erronkak egiten ditugunean
(...) argi izateko helburuak, adierazleak eta lortu nahi duguna».
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Ostiraleko bileran esandakoa ez errepikatzeko, Mónicak argitu du gaur
«ateratako ondorio nagusiak» azaldu nahi dituela. Hala, gogorarazi du aurkezpenean
5 galdera/hausnarketa aurkeztu zirela.
Lehenengo galdera lehiaketaren oinarriei buruzkoa zen: edukia egokia iruditzen
zaizue? Alderdiren bat falta dela uste duzue? Eta aipamen berezia egin die udalerrien
partaidetzarako ezarritako ratioei. «Kontuan hartu behar dugu tamaina honetako
proiektu batean ez dela minimo eta maximoetan erori behar. Horregatik, garrantzitsua
da irizpideak jartzea». Aurkezpenean jasota dagoen moduan, kontuan hartuko da
udalerri guztien dibertsitatea, biztanleria bolumenaren arabera, landa-ingurunekoak
edo txikiak diren udalerriek parte hartuko dutela eta gutxieneko parte hartzaile kopuru
bat egongo dela bermatzeko. Proposatu da udalerri txikiei eta handiei parte hartzaile
kopuru bera ez eskatzea. Horri buruz, zera azaldu du: «argi geratu zen (...)
proportzionalki egin beharko dugula, sortuko duen inpaktua adierazgarria izan dadin».
Jarraian adierazi duenez, «ildo horretan, udalerri desberdinetatik etorri eta elkartutako
pertsonak parte hartzeko aukera agertu zen». Mónicak esan du bere asmoa dela
proiektu pilotu honek, herritarren aldaketa sustatzeaz gain, ekintzak eta politikak
hobeto zehazteko aukera ematea. «Horregatik, elkarteak izateak errealitatea
itxuraldatu dezake, etorkizuneko politiketarako. Hori dela eta, uste dugu udalerri mailan
egin behar dela».
Hau da planteatu zen bigarren galdera: «uste duzue posible dela udalek
gutxienez bi proiektu aurkeztea, herritarrek zein nahiago duten bozkatzeko?». Eta
Mónicak hirugarren galderarekin lotu du hori: «uste duzue herritarrek proiektuak
proposatu ditzaketela?». Azaldu du «herritarrek ekintzak zehazten parte hartu behar»
dutela, baina «udalekin koordinatuta gauzatu behar » dituztela.
Laugarren galdera sariei buruzkoa zen, zehazki, herritarrei parte hartzeagatik
saritzeari buruzkoa. Horri buruz hau adierazi zuen: «eragile guztietatik jaso dugu
garrantzitsua dela herritarrak saritzea, baina sari sinbolikoak izan behar dute. Izan ere,
pizgarri ekonomikoek aktibatzen laguntzen dute epe laburrean, baina epe luzean ez dute
jarraitutasuna bultzatzen».
Bosgarren galdera, Mónicaren hitzetan, «guretzat funtsezkoenetako bat da
garapen metodologikoarekin jarraitzeko», eta parte-hartzaileei erronken egiturari buruz
zuten iritzia galdetzen zien (taldeetan, mugikortasunean eta naturan ardaztuta).
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«Ondorioztatu zen ondo iruditu zitzaizuela gaiaren egituraketa (...) eta garrantzi handia
ematen zeniotela naturaren blokea aintzat hartzeari. Hain zuzen ere, bloke hori sartzea
herritarrekin biodibertsitatearen, naturaren eta abarren alderdiak lantzeko eta balio
horiek berriz ekartzeko aukera bat zen. Izan ere, Europan argi eta garbi ari zaizkigu
esaten ahazten ari zaigula zer rol duen naturak klima aldaketan...». Gehitu duenez,
«proiektu honek naturarekin berriz konektatzen lagundu behar digu. Gai izan behar
dugu natura hiri inguruneetara hurbiltzeko (...) eta ezagutzen duguna babesteko».
«Ondorio hauek ari dira lantzen Gipuzkoan», esan du, amaitzeko. Aurreratu du
Ecodes fundazioaren harreman instituzionalen arduradun María Jesús Sanzek zenbait
tresna eta estrategiari buruz hitz egingo duela orain. «Lantzen ari garena eta
etorkizunean egin nahi duguna aipatu dizugu gainetik, eta esan behar diguzuna
entzuteko irrikaz gaude» esan dio, eta hitza eman dio bere aurkezpena egiteko.

5. María Jesús Sanzen aurkezpena
María Jesús Sanzek bere hitzaldiari ekin dio, eta taldeari eskerrak eman dizkio
Think Tankean egindako lanarengatik; haren hitzetan, «asmo handikoa» izan da eta
«bidea zaila da». Azaldu du bere lankide batek «konbertsioaren inbutua» terminoa
erabiltzen duela azaltzeko zaila dela «herritar konbentzitu edo sentikortu izatetik harago
joatea» eta adierazi du «oinarririk garrantzitsuena komunikazioa» dela, eta «zaila» dela.
Halaber, hau adierazi du: «gure erakundearen apaltasunetik (....), gure esperientzia
kontatzera nator».
Aurreratu du «nondik abiatu ginen eta nora heldu garen laburtuko» duela eta
herritarren gaiarekin lotura handiena duten hiru tresnen eta lan ildoen berri emango
diola taldeari.
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María Jesúsek Ecodes fundazioari buruzko informazioa eman du: «fundazioa
1992an sortu zen eta gure xedea orduan agertu zen (pertsonen ongizatea, planetaren
mugen barruan); asmo handiko xedea da. Oso garrantzitsua iruditzen zaigu pertsonak
eta planetaren mugak lotzea, batzuetan ingurumenaren gaia alde batera utzi baita».
Hori agerian jartzeko, nekazarien kritika bat ekarri du: «hirikoei gehiago axola zaizkizue
basoiloak nekazariak baino». Horregatik komunikazioaren garrantzia azpimarratu du.
Argitu duenez, «92an ez genuen halako asmo handiko ikuspegi berritzailerik. Hori
2016 inguruan izan zen, helburua eta ikuspegia berrikusi genituenean». Azaldu du asmo
handiko xedea dela eta badakitela «guk bakarrik ezin dugula egin, konplizeak bilatzen
ditugu». Adierazi du ondo iruditzen zaiola Think Tankak herritarrentzat sortutako
ekimena, eta gehitu duenez, «guk uste dugu ezin duela herritarren edo erakundeen esku
geratu. Guztion arteko loturak eta aliantzak landu behar ditugu». Hala, adierazi duenez,
«konplizeak bilatzen ditugu herritar, gizarte zibileko erakunde, enpresa eta
administrazio publikoetan, ekonomia berde, inklusibo eta arduratsurako trantsizioa
bizkortzeko. Gobernantza berri bat izango du esparru, berrikuntzaren bidez eta zubiak
eta aliantzak sortuz».
Jarraian, egiten duten lana azaldu du, eta jakinarazi du «hiru ildoren inguruan lan
egitea» izan dutela estrategia. «Aldaketa kulturalak, politika publiko jasangarriagoak eta
jasangarritasunaren merkatu bat sustatzea». Haren ustez, «batzuetan, herritarra
Administrazioa baino aurreratuago dago. Asmo handiagoko administrazioak behar
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ditugu, ez baititugu herritarren eskariak betetzen». Eta adierazi du klimaren gaia
lantzeko moduaren antzeko zerbait lortu nahi dutela: «enpresa-erakundeen,
herritarren, gizarte zibil antolatuaren bultzada elkartzea, indar horrek bultzatuta gure
politikariak handizaleagoak eta ausartagoak izan daitezen eta inpaktu handiagoko
neurriak har ditzaten». Izan ere, azaldu duenez, gaur egungo egoera «larrialdi
klimatikokoa» da eta horrelako neurriak hartu behar dira.
Eta «nola landu ditugu ildo horiek?». Adierazi du «aliantza estrategikoak,
baterako ekimenak, lankidetza, elkarrizketak eta abar» egin dituztela, garrantzitsua
iruditzen baitzaie «entzutea, ez soilik hitz egitea». Esan duenez, «Asko hitz egitera
ohituta gaude, eta hori ez da kontua. Gure helburuak betetzeko, hots, planeta hau
salbatzeko, ezinbestekoa da entzutea eta besteek zer ekarpen egin ditzaten ikustea. Eta,
jakina, batzea, batzea da funtsezko aditzetako bat».
Ecodesen xedea eta laneko metodologia azaldu ondoren, María Jesús
fundazioaren hiru tresna zehatz aurkezten hasi da, eta argitu du «oso gainetik» azalduko
dituela. «Klimaren aldeko komunitatea, zuek egiten duzuenaren oso antzekoa; Basoartxipelagoa», zeinak barne hartzen duen «naturaren ikuspegia», eta argitu du horrek
ez zuela «barne hartzen naturaren aipamen hori, baina proiektu honetan jaso» dutela,
eta «Energiarik gabeko etxerik ez, beste gai garrantzitsu batekin lotzeko,
boluntariotzarekin, hain zuzen».
Azaldu duenez, «Klimaren aldeko komunitatea klima aldaketaren aurka
mobilizatzen diren eragileak elkarri lotzeko eta agerian jartzeko plataforma bat da», eta
Ecodes horren idazkari exekutiboa da. Adierazi du «talde sustatzaile gisa, sektore
guztien ordezkaritza egon zedin» saiatu zirela. «Administrazio zentrala (...), Mundu
Hitzarmena, hazkunde berdeko taldea, Gurutze Gorria eta Espainiako Udalerrien eta
Probintzien Federazioa daude, besteak beste». Horren atzean web-orri bat dago, zeina
«erakunde horien guztien topagunea» den. Horretan, «martxan jarri diren ekimen
guztiak jasotzen dira, bai eta guztiok –banaka nahiz erakunde moduan– hartu ditugun
konpromisoak ere».
Hala, 7 funtsezko faktoreren inguruan egiten da lan: «Batzea garrantzitsua da,
baina baita arreta ekintza zehatzetan jartzea ere». Izan ere, nabarmendu duenez,
«larrialdi

klimatiko»

batean

gaude

eta

«ekin

egin

behar

da».

Gainera,

«erantzunkidetasunez» egin behar da, «beti uste dugu beste batek erantzukizun
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handiagoa duela». Ipuin bat kontatu du hori argitzeko. Ipuinean, sute handi bat dago
oihanean, eta kolibri txiki bat sutea itzaltzen saiatu zen, putzura joan eta etorri. Hala,
María Jesúsek nabarmendu du «gutxiengo txikiek asko egiten dutela sarritan».
Horretarako, beste faktore garrantzitsu bat da «aitzindariekin biltzea, mugan dauden
erakunde aurrelariekin, kultura aldaketa sustatuko duten indarra izango baitira».
Gainera, tresnak ematen dituzte eta aldaketa errazten da «imitazioaren bidez, horrela
errazagoa baita jendea konbentzitzea». Gainera, beretzat funtsezkoa den faktore bat
aipatu du: «klimaren inguruko esperantza areagotzea», oso ezkorra izateak «etsipenera
eramango» baikaitu.
Plataforma hiru ardatzen inguruan egituratzen da: «(1) laguntzea, ekintzak
sustatzea eta ekiteko tresnak eskaintzea, kasu edo adibide horiekin. (2) ondo egiten ari
direna agerian jartzea (...); gainera, uste dugu horrek komunitateko kide izatearen
harrotasuna sustatzen duela; (3) mobilizatzea, kutsatze efektua sortzea». Azken horri
buruz, adierazi du erronka zehatzak lantzen ari direla, Think Tankean bezala, esaterako,
uraren gaia.
María Jesúsek web-orrian Klimaren aldeko komunitateari buruz dagoen atalaren
irudi bat erakutsi du. Azaldu du hor 7 kutxa daudela, urarekin, energia kontsumoarekin,
karbono aztarnarekin eta abarrekin lotutako ekintzei buruzkoak, eta 7 elementuok
sektore bakoitzera egokitzen direla (enpresak, erakundeak, administrazio publikoak).
Adierazi du «atxikitakoen profil» bat dagoela, zeinetan «bakoitzak bere
ekarpenak egin ditzakeen» eta 7 kutxak oso lotuta daudela «murrizteko helburuarekin,
uste dugulako komunikazioak esperantza eman behar duela, baina baita helburu eta
emaitza zehatzak ere». Hobeto ikusteko, adituak bere profila erakutsi du. Profilean «ikus
daiteke zer egiteko konpromisoa hartu duzun, ikono guztien atzean benetako ekintza
bat dago, eta ekintza horiekin guztiekin urtean 2.150 kilogramo CO2 murriztea lortu
dut». Zehaztu du bere aztarna kalkulatzen laguntzen duela. Gogorarazi du espainiar
bakoitzak batez beste 5.440 kilogramoko aztarna duela, eta 3.500 inguruan egon
beharko lukeela. Hala, adierazi du bera muga inguruan dagoela, baina «badakizue
2050erako neutroak izatea dela helburua, eta alderdi garrantzitsu bat falta zait, nire
inpaktuak neurtuko dituen kalkulagailu bat, zeinak, non murriztu dezakedan aztertu
ondoren, nire portaera nola hobetu dezakedan ikusteko aukera emango didan». Hala,
argitu du profil horretan ez dagoela jasota naturarekin zuzenean lotutako ezer.
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Hizlariak, jarraian, beste tresna bat aurkeztu du: «Baso-artxipelagoa». Ekimen
horrek proposatzen du «sarean lan egitea, agerian jartzea eta mobilizatzea. Agerian
jartzea, asmo handiko helburu bat duelako, hots, 3 milioi zuhaitzeko baso-artxipelago
bat lortzea». Horrez gain, adierazi du ezin dutela «asmo handi hori» beren kabuz lortu;
nolanahi ere, ez lukete beren kabuz egin nahiko, haien ekintza erantzunkidetasunean
oinarritzen baita. Baina «egiten ari garena eta ondo egiten dena agerian jarri eta
jakinarazi» nahi dutela.
Haren ustez, «azkenaldian, pandemiaren gaiarekin, naturari bira bat ematen ari
gara, eta zein garrantzitsua den konturatzen ari gara». Horri buruz, hau adierazi du:
«zuhaitzak bihotz gehieneko ekintza klimatikoa du, gure lurrera sustraitzen gaitu» eta,
horregatik, «basoen kudeaketak zuzenean eragiten du berotegi efektuko gasetan»;
alabaina, beste alderdi bat du, «bihotzaren alderdia, herritarrak sentikortzekoa,
portaera aldatzen joan daitezen».
Jakinarazi du ekimen horretan «modu askotan parte hartu» daitekeela eta
«landaketa bakoitzetik istorio bat egiten» dela. Parte hartzeko modu hauek daude:
«norbanako gisa, ekarpen bat eginez, baina mobilizatzen eta landaketak egiten ari diren
ingurumen erakundeak bila ditzaten ere sustatzen da, batzeko eta parte hartzeko».
María Jesúsek «Energiarik gabeko etxerik ez» adibidea ere jarri du, eta adierazi
du horren helburua dela «egoera ekonomiko zailean egonik, isolamenduarekin,
etxetresna elektrikoekin eta abarrekin lotutako neurriak –hots, energia kontsumoa
murriztekoak– hartzeko zailtasunak dituzten familia zaurgarriei laguntzea». Proiektu
honen bidez, «kontsumoa jaistearen arloan kontzientzia hartzen laguntzen diegu», eta
beste ekintza batzuk ere egiten ditugu, esaterako, «kontsumoa jaisten laguntzen zaie,
kostu baxuko kitak erabiliz, haize-babesgarriak erabiliz edo luminaria aldatuz, edota
etxetresna elektriko batzuk gehiago baliatuz». Izan ere, hizlariaren hitzetan, «batzuetan,
baliabide gutxien dituzten familiarik zaurgarrienek ez dute erosotasunik, ez dute bizi
kalitaterik, sekulako fakturak ordaintzen egon daitezke argindarragatik eta
energiagatik». Eta ekintza horietako asko boluntarioek egiten dituzte.
Beraz, María Jesúsek adierazi duenez, hori «herritarrek klimaren alde, eta
ongizatea hobetzeko eta energia kontsumoa geldiarazteko egindako beste ekintza bat
da».
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Jakinarazi du aurkeztu dituen ekimen guztien web orriak aipatu dituela, eta
horietan bakoitzari buruzko informazio gehiago aurki daitekeela. Hitzaldia amaitzeko,
hau aipatu du: uste dut guztion artean munduko eta lurraldeko askotariko tokietatik
lantzen ari diren ekintza hauek batzen joan behar dugula, erronka garrantzitsua eta zaila
baita: 2050erako neutraltasuna lortzea karbonoan eta baliabide naturalen
kontsumoan».
María Jesúsen aurkezpenaren ondoren, Leire Goienetxeak hartu du hitza, eta
azaldu du María Jesúsek «oso gauza interesgarriak azaldu» dituela. «Funtsezko une
batean» gaudela azpimarratu du, Parisko Akordioa aipatuta, eta adierazi du herrialde
guztiek nabarmentzen dutela «larrialdi klimatiko batean» gaudela eta, beraz, «ez dela
diskurtsorako garaia, ekiteko garaia baizik», eta ekitea dagokigula. Horrez gain, azaldu
du asko gustatu zaiola haien egitura, eta oso ondo etorriko zaigula «ekintzetan
inspiratzeko». Esan du María Jesúsek bere ekintzen inpaktuari buruz erakutsi duen
profilaren kontua benetan egokia dela.
Jarraian, galdera saio bat zabaldu du, parte-hartzaileren batek hizlariari zerbait
galdetu nahi badio ere.
Miren Larreak galdera bat egin du. Jarraian partaidetzako ebaluaziorako egingo
den ariketa aipatuta, zera galdetu dio hizlariari: «ebaluazioaren gaia planteatzen ari
zarete, ea posible den ebaluatzea, nola neurtu helburuak lortzen ari diren ala ez... Gure
helburua da herritarren jarrera aldatzea. Esperientziarik baduzu?».
María Jesúsek hau erantzun dio: «nahi baino motelago goazela iruditzen zait».
Baina Klimaren aldeko komunitatearen adibidea jarri du; horretan, atxikitako pertsonen
inpaktuak neurtzen dira, zer informazio bilatzen den azaltzen da, etab. Eta gehitu du
proposatutako ekintza guztietan planteatzen dela beti horrelako balorazio eta ebaluazio
bat egitea.

6. Lan dinamikaren aurkezpena
Miren Larreak hartu du hitza eta argitu du taldeko lan dinamika egin aurretik zera
azaldu nahi diela parte hartzaileei: «nola bideratu den ariketa eta zer eginkizun duen
talde honek Green Recovery taldearen barruan».
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«Think Tank taldearen lehenengo etapa honetan lortu nahi duguna partekatzeko
erabiltzen dugun irudia» aipatu du. «Esan genuen moduan, diseinua egitean, zenbait
eztabaida talde egongo direla pentsatu genuen, baina taldeotatik ekintzak atera behar
direla. Hau da, kontua ez da eztabaidatzeagatik eztabaidatzea, ekintza zehatzetan
eragina izatea baizik». Adierazi duenez, talde honetan, zehaztutako lau proiektuak
izango dira ekintzok. «Eta lehenengo fase honetan bi gai landuko ditugu, herritarren
inplikazioa eta ekonomia zirkularra».
Jarraian, azaldu du «talde honen helburuarentzako metodologiarik egokiena zein
izan daitekeen hausnartzen aritu» dela. «Izan ere, ez da proiektu bat soilik, proiektuei
laguntzeko eztabaidarako gune bat baizik». Eta esan du egokiena partaidetzazko
ebaluazioa dela iruditu zaiela, eta horretan inspiratuta erabaki dutela «gaurko saioaren
diseinua eta esparru modura proposatu genuena».
Halaber, deliberazioaren agenda berrikusi du, zeinetan klimaren aldeko
ekintzaren Ligaren eta ekonomia zirkularraren saioak tartekatuko diren. «Proiektu
bakoitza bi hilean behin landuko da, eta partaidetzazko ebaluazioko ariketa hau egiten
saiatuko gara bileretan, proiektuetako ekintzak hobetzeko proposamenak egin
daitezen».
Gero, partaidetzazko ebaluazioaren ezaugarri nagusiak azaldu ditu, Marian
Díezen lanean oinarrituta egindako taula baten bidez. Marian Díez EHUko ikertzaile bat
da, eta partaidetzazko ebaluazioan espezializatuta dago. Miren Larreak adierazi du
taulan partaidetzazko ebaluazioa eta ohiko ebaluazioa konparatzen direla elementu
batzuetan.
- Nork? «Ohiko ebaluazioa kanpoko adituekin egiten da, beti baitago nolabaiteko
joera guk geuk ebaluatzen badugu. Partaidetzazko ebaluazioan garrantzitsuena
prozesuaren parte direnek egitea da». Horregatik, azaldu duenez, ebaluazioa ordezkari
politikoek eta ekosistemaren ordezkariek egingo dutela jarri da taulan. «Tartean
gaudenek egingo dugu ebaluazio ariketa».
- Zer? «Ohiko ebaluazioan, hasieratik jartzen da zer lortu nahi den, eta helburu
horiek aldatzen badira, ez duela ondo funtzionatzen esan nahi du. Partaidetzazko
ebaluazioan, ikastea da helburua. Eta arrakastarako irizpideak behin eta berriz
zehaztuko ditugu. Hasieratik jarriko da zer emaitza lortu nahi dugun, baina bidean
ikasten eta aldatzen bagoaz, ez da ezer gertatzen, helburua eboluzionatzea baita».
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- Nola? «Ebaluazioan, asko balioesten da ebaluazio taldearen eta programaren
arduradunen arteko distantzia, elkarren artean eraginik egon ez dadin». Alabaina,
«hemen partekatutako hausnarketa egiten da, eta distantziarik gabe egingo dugu lan
elkarrekin».
- Noiz? Ohiko ebaluazioan, normalean, amaieran egiten da; aldiz, «partaidetzazko
ebaluazioan, prozesuan zehar egin behar da, helburua egokitzea baita. Hasieratik
planteatzen den prozesu bat da».
- Zergatik? «Ohiko ebaluazioan ebaluazio batutzaileaz hitz egiten da, programa
batek martxan jarraituko duen edo ez erabakitzeko. Aldiz, bestean, hobetzeko ikastea
da helburua. Ez dugu esango egin behar den ala ez; prozesuaren helburua ikasten joatea
da».
Hala, Miren Larreak adierazi duenez, «eskema horretan oinarritutako dinamika
bat proposatu dugu, eta Leirek azalduko digu».
Leire Goienetxeak hartu du hitza, eta adierazi du «proiektuaren denbora ardatz
bat sortzen» saiatuko direla, «zenbait epetan oinarrituta: laburra, ertaina eta luzea».
Horretarako, dinamikan bi galderari erantzungo zaie epe bakoitzeko: «zein da prozesu
honen helburua?» eta «zer ebidentzia bil ditzakegu helburua bete den jakiteko?».
Argitu duenez, «ariketa horren emaitzak ez du nahitaez araua ezarriko.
Etorkizunean zer lortu nahi dugun irudikatzeko balio behar digu. Hori aldatzen joango
da prozesuan aurrera goazen heinean».
Azaldu du bi talde egingo direla, eta lehenik banakako hausnarketa bat egingo
dela (10 minutukoa), hiru galderei eta María Jesús Sanzek eta Mónica Pedreirak
esandakoari buruzko gogoetak biltzeko. Gogoeta horiek horretarako bidalitako
txantiloietan jaso daitezke, eta gero posta bidez bidaltzeko eskatuko da. Ondoren,
erantzunokin bateratze lana egingo da lantalde guztietan, eta horiei buruz hausnartuko
da taldean. Adierazi du Miren Larreak eta berak, bakoitza talde batean egonik,
ekarpenok jasoko dituztela, eta horien bidez aurrera egingo dutela Think Tankean.
Denbora tarte bat eman da banakako hausnarketa egiteko eta, ondoren, taldean
eztabaidatzen hasi dira. Gero, 45 minutu inguru igaro ondoren, taldeko lana amaitu da
eta osoko bilkurara itzuli dira.
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7. Saioaren amaiera
Leire Goienetxeak amaiera eman dio saioari eta eskerrak eman dizkie partaideei
parte hartzeagatik. Halaber, eskerrak eman dizkie Mónica Pedreirari eta María Jesús
Sanzi beren «ekarpen aberasgarriengatik» eta María Jesúsen barkamena helarazi du,
konpromiso batengatik ezin izan duelako bukaerara arte gelditu. Jakinarazi du Mónicak
ere ezin izan duela gelditu.
Berriz ere eskerrak eman dizkio taldeari eta parte-hartzaileei saioaren ebaluazioa
egiteko (txatean dago esteka) aretoa utzi aurretik, eta hurrengo saiora arte agurtu ditu.
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8. Eranskinak
a. 3. lan dokumentua

SUSPERRALDI BERDEARI BURUZ EZTABAIDATZEKO GUNEA
Lanerako 3. dokumentua
2020ko abenduaren 15a
Lanerako 3. dokumentu honek jarraitutasuna ematen dio lanerako 1. dokumentuarekin
Gipuzkoako Foru Aldundiak susperraldi berdearen erronkari erantzuteko jarduketaren zutabe
gisa planteatutako lau proiekturi buruz hasitako gogoetari, eta irailaren 22ko tailerreko partehartzaileen ekarpena gehitzen dio gogoeta horri. Input horiekin, GFAren zein parte-hartzaileen
ikuspegiak biltzen dituen eztabaida-agenda bat planteatu da.
Azken tailerraren ondoriozko gogoetetako bat izan da planteatutako prozesuak egiteko
beharrezkoa dela eremu batzuetan modu eraginkorrean baina behar adinako patxadarekin
sakontzea, prozesuan ekintzarako irizpideak definitu ahal izateko. Hori dela eta, think tankaren
hasierako etapan (2020ko ekainetik 2021eko ekainera) honako bi proiektu hauei lotutako
eztabaida-prozesuei ekitea erabaki da:
•
•

Gipuzkoa 2050: lurralde % 100 zirkularra
Klimaren aldeko ekintzaren liga

Etapa horren ondoren, Gazteak klimaren alde eta Fiskalitate berdea Gipuzkoarako proiektuei
lotutako eztabaida-prozesuak hasiko dira.
Think Tank Green Recovery izenekoaren saio berri honek Klimarekin konprometitutako
herritarrak proiektua izango du ardatz, eta Zer metodologia eta tresna mota erabiltzen ari dira
beste leku batzuetan herritarrak jasangarritasunaren erronken inguruan kontzientziatzeko?
moduko galderei erantzutean oinarrituko da. Hori kontuan hartuta, parte-hartzaileek eztabaidaagenda bat zehazteko prozesuan partekatu zituzten gogoetak jasotzen dira ondorengo atalean.
Dokumentu honetan txertatzeko editatu badira ere, ekarpenen literaltasuna gorde da.
Klimarekin konprometitutako herritarrak
“Munduko egungo biztanleria kontuan hartuta, 10 urtean aldatzeko ahalegina egin behar da,
baina jardunbideen aldaketa ardatz hartuta, karbono-aztarna murrizteko ingurumen-helburu
garbiarekin. Ildo horretan, herritarrei proposatu beharreko erronkak ingurumena babesteko eta
aztarna murrizteko helburu garbia izan behar du”.
“Giro txarra dugu (desmobilizazioa, motibazioa galtzea, adore falta). Gaur egun, kezkarik
handiena ekonomikoa da, nagusi den hiri-asentamenduaren eredua zalantzan jartzen duen krisi
sakonarekin batera. Hiriko bizimoduari buruzko jardunbide egokietatik harago, bizibide berriak
(telelanarekin edo gabe) bilatzeko irizpideak aldatzea, ogibide tradizionalak berrezartzea eta
landa-ingurunea birpopulatzea bultzatuko duen ardatz bat proposatu behar dugu. Ehungintza
ere sartuko nuke, industriarik kutsatzaileenetako bat baita. Atmosferaren kutsadura-maila joera
jakin batzuei lotuta dago, eta joera horiek ez dira aldatuko orain ahalegin handia eginik ere.
Aldaketa hori bideraezina da. Bestalde, gizarte-antolamendua aldatu egin da, familiek orain ez
dute ezer produzitzen, kontsumitzaileak baino ez dira, eta sortu beharra dago berriz ere".
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“Kontzeptu hori —‘prosumitzaile’— elikaduraren eta energiaren esparruei lotuta hasi zen
indarra hartzen”.
“Garrantzitsua izango da erronkan parte hartzen dutenek egiten duten ahalegina aitortzea eta
agerian jartzea. Ez, ordea, kuantifikatutako lorpenei dagokienez (aurreztutako kw-ak eta abar),
interesari, ahaleginari eta abarri dagokienez baizik. Adibidez: lehiaketan udalerriak nola doazen
adieraziko duen panel bat. Bestalde, udalerriek beraientzat garrantzitsua den proiektu bat
hautatzeko aukera izango dute, parte-hartzaileen iritzia kontuan hartuta”.
“Proiektu hori oraindik abian jarri ez den Europako Batzordearen “Climate Pact” izenekoarekin
lotu behar dugu. Cristina Enea Fundazioak tailer batzuk egin ditu gazteekin (haietako bat
Batzordearekin batera antolatu da CITIZENV proiektuaren barruan), eta harremanetan dago
elkarteekin eta abar. Halaber, ingurumenarekin kontzientziatuta dauden beteranoen “+55”
tailerrak babesten ditu. Haiekin harremanetan jarri beharko zenuke”.
“Proiektuaren jarraipena egiteko, telefono mugikorraren app batzuek egiten diren ekintzei
buruzko oharrak idazteko aukera ematen dute. Teknologia horiek baliagarriak izan daitezke.
Bestalde, garrantzitsua da proiektua ekonomia berde eta berderako birmoldaketa gisa
bideratzea, tokiko ekonomia ikuspegi horrekin sustatzeko.

Aurreko ekarpenak kontuan hartuta, ondorengo eztabaida-agenda planteatzen da. Saio
bakoitzean aztertu beharreko gaiak proiektu bakoitzaren aurrerapenaren arabera zehaztuko
dira.

EGUNA

PROIEKTUA:

2020ko abenduaren 15a

Klimarekin konprometitutako herritarrak1

2021eko urtarrilaren 26a

Gipuzkoa % 100 zirkularra 2050

2021eko otsailaren 23a

Klimaren aldeko Ekintzaren Liga2

2021eko martxoaren 30a

Gipuzkoa % 100 zirkularra 2050

2021eko apirilaren 27a

Klimaren aldeko Ekintzaren Liga

2021eko maiatzaren 25a

Gipuzkoa % 100 zirkularra 2050

1

Proiektu honen testuinguruan planteatzen den arazoa da tresna berriak behar direla herritarrak,
energiaren, uraren eta baliabideen kontsumoari, xahutzeari eta abarri dagokienez, eguneroko bizitzako
portaera aldatzeko prozesuetara erakartzeko.
2
Proiektu honen testuinguruan planteatzen den arazoa da oztopoak daudela material zirkularrak
sartzeko, bai herritarrak/enpresak kontzientziatuta ez daudelako, bai nahitaez bete beharreko esparru
edo irizpiderik ez dagoelako.
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b. Dinamikaren emaitzak

Hausnarketa indibidualak
Oharra: lerro bakoitzean partaide baten hausnarketa dago jasota
Denbora muga: 2021eko maiatza
Helburua:

Ebidentziak:

Herritarren ehuneko batek proiektu honetan
proposatuko diren ekintzak ezagutu ditzan lortzea.

• Webguneko sarreren kopurua eta galdera motak.

DEIALDIA UDALETARA HELARAZTEA PARTEHARTZAILEAK ERAKARTZEA ETA ERRONKAN PARTE
HARTUKO DUTEN TALDEAK (ETA UDALERRIAK)
OSATZEA

-

Egoera berriaz baliatzea, herritarrak larrialdi
klimatikoari buruz gehiago kontzientziatzeko:
presidente berria AEBetan, pandemia eta bizimodu
berriak (telelana, garraioa, etab.).

-

HERRITARREN KONTZIENTZIAZIOA ETA INPLIKAZIOA

• Pandemia herritarrak gehiago sentikortzeko aukera
moduan identifikatzea: adibidez, jendea
konfinamenduan zegoen bitartean, nabarmen hobetu
zen airearen kalitatea, mugikortasuna, asko jaitsi ziren
hots- eta argi-kutsadura...
• Herritarrak helburu horietara modu atseginean eta
pixkanaka hurbil daitezen saiatzea. Gaur Macroni
egindako elkarrizketa bat ikusi dut. Elkarrizketan,
Macronek esan zuen duela 5 edo 6 urte gobernuek
diesel bidezko autoak erostea, kontsumitzea eta
hegazkinez bidaiatzea sustatzen zutela. Hori ezin da
egun batetik bestera aldatu, pixkanaka sentikortu behar
da jendea.
• Udalerriaren eta udalen hurbiltasuna «erabiltzea»
Administrazioaren eta gizarte talde guztien inplikazio
handiagoa lortzeko.

Edukietan, arloetako erronketan eta ebaluatzeko
moduetan adostasuna ekarriko duen metodologia bat
izatea, eta arrazoizko epe batean egiaztatzea (maiatza
goizegi da).

• Esperientziak gaming formatuan proposatuko dituen
aplikazio bat izatea (lehenengo sarean eta, agian, app
baten bidez).
• Esperientziako partaideen kopurua eta partaidetza
maila (item kopurua edo maila jakin bat gainditzea).
• Erakundeen (nagusiki udalak) eta pertsonen interesa
piztea.

Ezagutza eta erakarpena

• Herritarren ehuneko jakin batek:
• klima aldaketaren mundu mailako arazoa ezagutzen du
• klima aldaketaren Gipuzkoa mailako arazoa ezagutzen
du
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• badaki premiazkoa eta presazkoa dela ekitea
(ezinbestekoa eta atzeraezina)
• badaki bere ekarpena garrantzitsua dela
• GFAren ekimen hauek ezagutzen ditu (Klimarekin
Konprometitutako Herritarrak)

Denbora muga: 2023
Helburua

Ebidentziak

Herritarren ehuneko batek ekintza hauetan parte har
dezan lortzea.

• Programan parte hartzea. Plataforma.
• Programaren plataforma erabiltzea, neurtzeko zer
ehuneko dagoen konprometituta eta zer mailatan.

KLIMAREN ALDEKO GIPUZKOARREN MOBILIZAZIO
OROKORRA

• Kanpaina arrakastatsuak, parte hartzea izan dutenak.
• Etxeetan (etxebizitza eta herritarren mugikortasuna)
HKLren erronken betetze mailaren adierazleak
hobetzea.
• Herritarren HKL kulturaren aurrerapenaren ebidentzia
(pertzepzio inkesten bitartez: erantzunkidetasuna,
motibazioa, jarrerak lan eremuan errepikatzea, etab.).

Pandemia gainditutzat jotzen da, eta eragina du
ibilbide luzeko krisi bat (klimatikoa) ibilbide txikiagoko
batekin (Covid) elkartu delako. Herritarrek zenbait
ohitura aldatu behar izan dituzte, eta ohiturok
finkatzen joan behar dute. Lan garrantzitsua egin da
ikastetxeetan, eta babesa behar dute.
INGURUMEN ARLOKO ADIERAZLEETAN ETA DATU
OBJEKTIBOETAN AURRERAPEN ARGIA LORTZEA

• Datozen hiru urteetan hobekuntza argia lortu behar
dugu aurreko alderdietan eta beste batzuetan,
esaterako, passivhaus eraikuntza teknikak masiboki
erabiltzea, ibilgailu elektrikoen aldeko apustu argia
egitea, garraiobide jasangarriak eta kontsumo
jasangarriko ohiturak sustatzea, hala ingurumenari nola
gizarteari dagokienez (lan baldintzak, etab.).

2021eko ekimena errepikatzea eta hedapen
handiagoa izatea 2022an eta 2023an.

• Partaideak ugaritzea
• Erronka eta ekintza gehiago gauzatzea eta partaidetza
ugaritzea, askotariko zailtasun eta konpromiso mailak
dituzten item gehiagorekin.
• Parte hartzen ez duten erakundeen (udalak eta beste
batzuk) eta pertsonen interesa erakartzea.

Hasierako konpromisoa, ekintza eta ohitura aldaketa
(elkarrekintza eta konbertsioa)

• Klimarekiko konpromisoa dutela dioten pertsonen %
(nolabaiteko ekintzak egiten dituztenak) -> mailak:
konpromisorik ez, konpromiso txikia, konpromiso
ertaina, konpromiso handia, erabateko konpromisoa
• Konprometituen % guztizkoarekiko + konprometituen
konpromiso maila (nor, ezarritako plataformaren eta
hartutako konpromisoen arabera)
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Denbora muga: 2030
Helburua

Ebidentziak

Gauzatutako ekintzen emaitza neurgarriak izatea.

• Hobekuntza neurgarriak egitea baliabideen
kontsumoan eta udalerriek sortutako hondakinetan.
Naturklima.
• «Klimaren aldeko komunitatearen» ekintza katalogoan
Gipuzkoan egindako ekintzarik interesgarrienak
hautatzea.

ETXEKO JARDUNBIDEEI DAGOZKIEN CO2 EMISIOAK
MURRIZTEA (etxebizitza eta herritarren
mugikortasuna)
2021-2030 ALDIRAKO (Gipuzkoa Klima 2050
Estrategiak emisioak murrizteko duen lehen denbora
muga da)

• Adierazle kuantitatiboen adibideak: etxeetako energia
kontsumoaren murrizketa per capita, hondakinen
sorreraren murrizketa herritar bakoitzeko, etab.
• Herritarren HKL kulturaren finkapenaren ebidentzia
(pertzepzio inkesten bitartez: erantzunkidetasuna,
motibazioa, jarrerak lan eremuan errepikatzea, etab.).

Hemendik 10 urtera helburuek asmo handikoak izan
behar dute: hala industriako nola herritarren mailako
karbono aztarna drastikoki murriztea, garraiobide
berriak, energia berritzaileak, hirugarren
herrialdeekiko (Txina...) kontsumo ondasunen
mendekotasuna murriztea, etab.

-

ARAUDI ARGI BAT IZATEA, HERRITARREI KLIMAREN
ALDEKO OHITURA ETA EKINTZA HORIEK
BARNERATZERA BEHARTZEKO, EZ SOILIK
BORONDATEZ, LEGEZ EZARRITA BAIZIK.

• Hemendik 10 urtera, gaur egun ia inkontzienteki egiten
ditugun ohitura eta ekintza gehienek guztiz gaindituta
egon beharko dute. Gaur egun berdintasunari,
matxismoari eta abarri buruzko zenbait jarrera
onartezinak dira, baina duela 10 edo 15 urte nahiko
normalak ziren; gauza bera gertatu behar du
klimarekiko konpromisoaren arloan.
• Hamar urtean, zenbait gai ezin dira pertsonen
borondate onaren edo konpromiso pertsonalaren esku
utzi. Lege bidez zenbait jarraibide eta betebehar ezarri
behar zaizkie herritarrei, lan arlorako, arlo
pertsonalerako eta abarrerako.

Ekintza askotariko testuinguru (ikastetxea, enpresa,
elkarteak, kirola, aisialdia) eta roletara (herritarra, ez
soilik etxearen arloan, baita langile, ikasle, kirolari eta
abar gisa ere) hedatzea.

• Testuinguru eta rol guztietara bideratutako web
aplikazioa eta/edo app-a. Gaming delakoak
komunitatea sortzen du (parte-hartzaileen arteko
atzeraelikadura).
• Aktibatutako testuinguru eta rol kopurua, erakunde eta
parte-hartzaile kopurua.
• Lurraldeko jasangarritasunean izandako benetako
inpaktua neurtzea; gaur egun Ingurumeneko
Behatokiak daude, eta jendearen portaera eta
jasangarritasunean duen inpaktua neurtu beharko
lukete.

Klimarekiko erabateko konpromisoa /
fidelizazioa

• Antzekoa
• Plataformaren erabilera maila
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Talde hausnarketak
Oharra: taldeetako batek baterako fitxa bat egin du (behean jaso da). Beste taldean ez da
gehitu banakako hausnarketetan adierazitakoa besterik. Alabaina, ideia hauek nabarmendu
dituzte:
Talde guztiak uste du Chuz Sanzek proposatutako ekimenak eta zure ingurumen
aztarna neurtu eta helburu bat ezartzeko web orria aplikagarriak direla Gipuzkoan,
jendearen konpromisoa neurtzeko.
Gamifikazioa: sarritan aipatu da, kezka berberak dituzten pertsonak
harremanetan jartzeko lotzeko tresna modura.
Ekintza hau ere sarritan atera da: neurtzea nola dagoen udalerri bakoitza eta
datu horiek jendaurrera eramatea, kontzientziatzeko.
Eragin-sortzaileak kontzientziatzeko erabiltzea ere aipatu da. Guztiek uste dute
tresna arriskutsua dela, baina oso eraginkorra izan daitekeela ondo erabiliz gero.

Denbora muga: 2021eko maiatza
Helburua: Deialdia udalei helaraztea eta udalek parte hartuko duten herritarren taldeak prest izatea.
Ebidentziak:
• Herritar parte-hartzaileen kopurua
• Udalerri bakoitzean parte hartu duten herritarren kopurua
• Proposatu daitezkeen helburu osagarriak:
• Pandemian sortutako ebidentziak aprobetxatzea (ingurumen adierazleetako batzuen hobekuntza),
sentikortzea indartzeko
• Udalekiko harremanak indartzea

Denbora muga: 2023
Helburuak:
• Gizarte mobilizazio orokor bat lortzea (herritar asko ernatzea, gogoberotzea eta klimaren inguruko
esperantza sortzea haiengan)
• Prozesuaren adierazle sistema bat izatea
•

Arau berriak agertzen hasi behar dira pixkanaka (zerga arloko tresna, kontratazioak, arautze
mekanismoak)

Ebidentziak:
• Mobilizazioa neurtzeko interesgarria izan da Chusek erakutsi duen «argazkia».

•

Adierazle sistema adierazle berrien kopuruaren arabera neur daiteke.

Denbora muga: 2030
Helburua:
• Ohiturak aldatzea, halako moldez non etxeen eta pertsonen CO2 emisioak murriztu direla hautemango
baita
• Garrantzi handiagoko araudiak egitea, eraldaketa ez dadin denborarekin sentikortzearen esku geratu.
Ebidentziak:
• Adierazle sistema, multzoka: etxeetako energia kontsumoa, hondakinak, etab.
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c. Klimarekin Konprometitutako Herritarrak proiektuaren aurkezpena
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d. Ohar metodologikoen eta dinamikaren aurkezpena

2020ko ekaina

2021eko maiatza

Deliberazio prozesua (nazioarteko adituak izango dituzten 8 tailer eta
2 ekitaldi)
berreskuratze berdearen nondik
norakoei buruzko ezagutza teoriko
eta praktikoa
PARTAIDETZAZKO EBALUAZIOAREN
BIDEZ

Proiektuak: ekonomia zirkularra / herritarren liga / zerga sistema berdea
/ klimaren aldeko gazteak

2021eko ekaina
Lan dokumentuak eta
memoriak, beste
pertsona batzuek
prozesutik ikasteko
aukera izan dezaten

Ekintzarako

Taldearen
hausnarketaren
ondorioz, proiektuetan
gorpuztutako erabaki
praktikoak

gogoeta
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Ohiko ebaluazioa eta partaidetzazko ebaluazioa
Nork?

Ohikoa
Kanpoko adituek.

Zer?

Prozesuen hasieran ezarritako arrakasta irizpideak.

Nola?

Ebaluazio taldearen eta programen arduradunen
arteko distantzia.
Oro har, politika edo programa amaitu denean.

Guztien partaidetzaren bidez metodoak eta
emaitzak partekatzea.
Sarritan, politikaren bizitza osoan zehar.
Etengabeko ebaluazioa.

Ebaluazio batutzailea: politikarekin jarraitu behar
da?

Prestakuntzako ebaluazioa, hobetzeko ekintzak
sortzeko. Etengabeko ikaskuntza.

Noiz?
Zergatik?

Partaidetzazkoa
Green Recovery taldean parte hartzen duten
Gipuzkoako Foru Aldundiko proiektuen
arduradunak eta politiken ekosistemako
ordezkariak.
Parte-hartzaileek arrakasta irizpideak identifikatu
eta, behar izanez gero, behin eta berriz zehazten
dituzte.

Díez (2001).

Lan dinamika: proiektuaren denbora ardatza
Talde bakoitzak galdera hauei erantzun behar diete:
Kontuan hartuta gaur (a) Klimarekin konprometitutako herritarren proiektuaren eta (b) herritarrak
jasangarritasuneko erronkei buruz kontzientziatzeko metodoen inguruan egindako aurkezpenak,
hausnartu aipatutako proiektuari buruz, eta esan:
1. Zer helburu du prozesu honek 2021eko maiatzera arte? (data hori proposatu da, orduan ebaluatuko delako Think
Tank osoa, eta interesgarria izango da prozesu horretan laguntzea). Eta zer ebidentzia jaso ahalko ditugu 2021eko
maiatzean, helburua bete den jakiteko?
2.

Zer helburu du prozesu honek 2023ko legegintzaldiaren amaierara arte? Eta zer ebidentzia jaso
ahalko ditugu 2023an, helburua bete den jakiteko?

3.

Zer helburu du prozesu honek 2030. urterako? Eta zer ebidentzia jaso ahalko ditugu 2030ean,
helburua bete den jakiteko?

Proiektu honek lortu nahi dituen eraldaketak ezingo zaizkio soilik proiektuari egotzi; aldiz, askotariko prozesuek izango dute
eragina aldaketa horietan. Horiek horrela, garrantzitsua da galdera hau azpimarratzea: zer gertatu behar du proiektu honekin
lotuta, proiektuaren helburuak bete direla esateko?
GARRANTZITSUA: ariketa honetan egindako ekarpenak ikaskuntzako prozesu baten parte dira, eta emaitzak etengabe
berregingo dira, partaidetzazko ebaluazioko prozesu osoan zehar.
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Hausnarketa prozesua
• Banakako lana 10 minutuz, parte-hartzaileen hausnarketak jasotzeko. Partaide bakoitzak mezu
elektroniko bat jaso du, Power Pointeko fitxategi batekin; horretan, banakako erantzunentzako
fitxa bat eta taldeko erantzunentzako beste bat daude. Fitxategi hori bidali, banakako
erantzunekin beteta, leire@eckoing.com helbidera.
• Erabakitzea taldean nork jasoko dituen Power Point fitxategian taldean adostutako erantzunak.
• Taldean banakako hausnarketak partekatu eta erantzunak taldean adostea.
• Arduradunak taldearen erantzunak leire@eckoing.com helbidera bidaliko ditu.

Banakako hausnarketa
Denbora muga: 2021eko maiatza
Helburua:
Ebidentziak:
•
•
•
Denbora muga: 2023
Helburua:
Ebidentziak:
•
•
•
Denbora muga: 2030
Helburua:
Ebidentziak:
•
•
•
Taldeko hausnarketaren emaitzak

Denbora muga: 2021eko maiatza
Helburua:
Ebidentziak:
•
•
•
Denbora muga: 2023
Helburua:
Ebidentziak:
•
•
•
Denbora muga: 2030
Helburua:
Ebidentziak:
•
•
•
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e. Maria Jesús Sanzek erabilitako aurkezpena
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