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EDE Fundazioaren Ezagutzaren Zentrotik proiektu hau jarri dugu abian, betiere, 
ikastetxeetan belaunaldien arteko programen garapena sustatzeko xedearekin. 
 
Belaunaldi desberdinak baterako ekintzaren batekin harremanetan jartzen dituzten 
programek haien arteko hurbilketa, lankidetza, elkarren arteko ikaskuntza eta 
elkartasuna ahalbidetzen dute. Azken batean, askotan zenbait kolektibo (adineko 
pertsonak, gazteak...) komunitatean integratzea oztopatzen duten aurreiritziak aldatzea 
lortu nahi duten ekimenak dira. 
 
Webgune honetan Bizkaiko unibertsitateez bestelako ikastetxeetan garatu berri diren 
mota horretako praktikei buruzko informazioa eskaintzen da, horietatik sortutako 
ezagutza etorkizunean antzeko esperientziak garatzea planteatzen duten beste 
ikastetxe edo eragileei transferitzeko. Horrez gain, ekimen mota horiekin lotuta 
interesgarriak diren beste baliabide batzuei buruzko informazioa jartzen du zuen esku 
(bibliografia, laguntzak, jardunbide egokien beste banku batzuk...). 

Zein da gure proiektua?  

 
Ezagutza Zentroa 
centrodelconocimiento@fundacionede.org 
Telf.: 94.400.99.99 
Simón Bolívar 8b - 48010 Bilbao 
https://twitter.com/EDEconocimiento 
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Zein helburi lortu hani ditugu? 
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BI
LT

ZE
A

 1. Bizkaiko 
unibertsitateaz bestelako 
ikastetxeetan azken 
urteetan garatu diren 
belaunaldien arteko 
programei buruzko 
informazio 
sistematizatua 
identifikatzea eta biltzea. 

BA
LO

RA
TZ

EA
 2. Esperientzia mota 

horiek kudeatu dituzten 
pertsonen balorazioa 
aztertzea, arrakastarako 
faktoreak 
identifikatzeko. 

3. Esperientzia mota 
horietan parte hartu 
duten belaunaldi 
desberdinetako 
pertsonen ikuspegia 
biltzea, abantailak 
balioan jartzeko. 

ER
RA

ZT
EA

 4. Belaunaldien arteko 
esperientziak eta 
praktika horiekin 
zerikusia duten 
bestelako baliabide 
interesgarri batzuk 
ezagutzeko eta 
partekatzeko espazioa 
ikastetxeen esku jartzea. 

Harremanetarako datuak, 
helburuak, parte-hartzaileak, 

inplikatutako eragileak, ekintzak, 
iraupena, espazioa, hizkuntza, 

aurrekontua, ebaluazioa eta abar.  

zer aholku emango zenieke 
ezaugarri horietako proiektua abian 

jartzera doazen ikastetxeei? Zer 
ikasten dute zuekin? Eta zuek zer 

ikasi duzue?  

Honelako esperientziaren bat duzue 
eta norbaitekin partekatu nahi 

duzue? Zer egin dezaket 
esperientzia bat abian jartzeko? 
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Dokumentuen 
berrikuspena 
eta bigarren 

mailako 
iturrien 

kontsulta 

Ikastetxeetako 
on lineko 
galdeketa 

Esperientzien 
txostena 

Elkarrizketa 
sakonak 

• Bilatzaileetan 
bilaketa, meta-
bilatzailea eta agente 
adimendunak 
 

• Atarien, gordailuen 
eta esperientziak 
dituzten datu-baseen 
berrikuspena. 
 

• on lineko informazio-
iturri publiko eta/edo 
ofizialen kontsulta 
(prentsa, aldizkari 
ofizialak...). 

• Bizkaiko 494 
ikastetxetara bidali dira 
galdeketak 
 

• Hezkuntza-sareetako 
ordezkariekin zuzeneko 
harremana: Kristau 
Eskola, Ikastolen 
Elkartea. 
 
• 15 esperientziatako 
informazio-bilketa 29 
ikastetxeetan 
 
 

• Esperientzien 
ezaugarriekin 
lotutako azterketa 
integratua 

• informazio-bilketa 
sakona : 
 

3 programa-
koordinatzailerena 
 
9 neska-mutil 
gazterena 
 
6 heldurena  
 
2 laguntzailerena 

Zein izan da lanaren prozesua?  

BLOG-A 
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Zein de emaitza?  

Lan horren emaitza gune birtualean 
eskuragarri dago eta esteka honetatik 
sar daiteke bertara:  
 
http://relacionesintergeneracionales.net/ 
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Proiektua ez da hor amaitzen, ordea. 
Lehen bilketa horretatik aurrera, 
belaunaldien arteko esperientzia 
partekatu nahi duten ikastetxeen 
partaidetzarako zabalik egongo da 
gunea. 
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