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Gazte Ekoliderrak:  
Jasangarritasunean eta eraldaketarako 
lidergoan oinarritzen den formakuntza eta 
bizitzarako ibilbidea.

HELBURUAK

Jasangarritasuna
Ikuspegi  

sistemikoa

Ekintza
Ideietatik  

ekintzetara

Lidergoa

Kontzientzia,
pentsamendu kritikoa,

enpatia
Jasangarritasunaren ezagutzan sakondu  
eta ikuspegi holistikoa landu. 

Lidergo konpetentzia eskuratu.

Ekiteko ahaldundu: ideietatik ekintzetara  
igarotzea bultzatu.

Kontzientzia, pentsamendu krtikoa eta  
komunikatea sustatu.
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Ibilbidean zehar 3 dimentsio osagarri 
landuko dira: 

TREBATU: Gazteak jasangarritasunean eta 
lidergoan trebatu dira.

EKIN: Trebakuntzan zehar ikasitakoa praktikara 
eramateko garaia da.

IZAN: Partaideek gizarte eragile bihurtzeko 
bideari ekiten diote.



2010

“Bizi gara oso deskonektatuta,  
burua alde batetik eta gorputza  
bestetik eta desoreka horrek eragiten du,  
ezin elkar ulertu”.



Jasan 
garrita 
suna

Lidergoa

TREBATU: zertan



Ideiatik 
errealitatera
proiektu bat gauzatzeko 
kontuan hartu beharrekoak.

EKIN



IZAN

Gizartean  
eragin Erreferentea

Ezagutza,
informazioa, 
interesak 
partekatu

Hitzetik 
ekintzetara

Elkarlana 
bultzatu



2014

“Bizi izan dudan eraldaketarik 
handiena da ikastea zure ekintzen 
erantzule izan zaitezkeela 
soilik eta zure ingurunean 
mikroaldaketa txikiak inspiratzen 
saia zaitezkeela”.



Prestakuntzan hainbat esparrutako pertsonek parte hartzen dute: unibertsitatea,  
erakundeetako ordezkariak, profesionalak, elkarteak, adituak, ekintzaileak, etab.

PROGRAMAREN 
EGITURA

2021eko urritik 2022 ko maiatza bitartean

30 asteko (8 hilabeteko) ibiblidea

120 ordu, bataz beste asteko 3 orduko 
dedikazioa

8 saio presentzial

3 asteburu trinko

5 saio online asinkronikoak

15 saio online sinkronikoak

Online formakuntza
•  Sinkroniko/asinkroniko
•  Hitzaldiak, ariketak eta  
 sakontzeko baliabideak
•  Online komunitatean eztabaidak

• Egun eta erdiko 3 egonaldiak
• 3 orduko 8 saio

Aurrez-aurreko saio  
eta topaketak

Ta
ld

e 
ko

or
di

na
tz

ai
le

 e
ta

 tu
to

re
en

 
ja

rr
ai

pe
n 

et
a 

ah
ol

ku
la

rit
za

 ja
rr

ai
a

1

2

3
• Ariketak (learning by doing) 
• Proiektuaren garapenera
• Garapen pertsonalerako hausnarketa

Banakako lanketa



Izan

Ekin

Trebatu

Egitaraua
GOI MAILAKO FORMAKUNTZA JASANGARRITASUNEAN ADITUEN ESKUTIK
• Online saio teoriko-praktikoak.
• Aurrez aurreko hitzaldiak eta eztabaida-guneak.

LIDERGO GARAPENERAKO IBILBIDEA
• Garapen pertsonala eta kolektiboa lantzeko saioak.
• Lidergo eraldatzailerako gako eta tresnen ezagutza.

IDEIETATIK EKINTZARA IGAROTZEKO TREBAKUNTZA ESPERIMENTALA
• Berrikuntza sozialean oinarritutako ereduetan sakontzeko saioak.
• Ideazio, elkar-sorkuntza eta prototipazio tailerrak.
• Proiektu pertsonal esperimentala garatzea, ibilbide ezberdinetara bideratuta 
dauden ideia edo proposamen berritzaileak sortzeko helburuarekin (profesionala, 
politikoa, ekintzailea...).

NORBERAREN ETORKIZUNEKO EKOLIDER IBILBIDEAREN HAUSNARKETA
• Ekolider erreferenteak ezagutzeko hitzaldi inspiratzaileak.
• Martxan dauden ekimen eta komunitate ekintzetan parte hartze zuzena.



Jasangarritasuna
Zer da zuretzat  

garapen jasangarria? 

Lidergoa

Izan

Bioaniztasuna 
arriskuan

Fiskalitate 
eta finantza 

berdeak

Ingurumena 
eta 

digitalizazioa
Lidergo 

pertsonala

Elkar-sortu 
/ Helburu 

amankomuna

Lidergo 
sistemikoa

Berrikuntza 
soziala

Mundu  
mailako 

ingurumen 
inguruko 

mugimendu 
sozialak

Ekolider 
ezberdinen 
topaketaEkintza 

kolektiboa

Dialogoa eta 
entzutea

Eko 
zentrizmoa 

Eko 
femisnimoa

Urbanismo eta 
paisajimoa

Kontsumo 
berde eta 
zirkularra

Eraldaketa 
energetikoa

Elikadura 
subiranotasuna



 

LIDERGOA 
IBILBIDEA

Lidergo  
PERTSONALA:  
Ni

#Proposamena:
Pertsona ekintzaileak eta liderrak 
garen aldetik, beti zentratuta egon 
behar dugu nor garen eta zer nahi 
dugun jakiteko. Gure erantzukizuna 
da gure bizi-asmoa gizartean aldaketa 
eragiten aktiboki laguntzen dugun 
moduarekin lerrokatzea. Horretarako, 
beldurra gainditu eta geure buruaren 
aurkikuntzan sakondu behar dugu.

Lidergo  
KOLEKTIBOA:  
Ni eta nire taldea

#Ko sormena:
Etorkizunerako lidergo-eredua, zalantzarik 
gabe, kolektiboan, pertsona-taldeen 
dinamizazioan, taldeetan eta komunitateetan 
oinarritutako eredua da, maila gorenean 
helburu komun berarekin lan egitea 
ahalbidetuko diguna. Elkarlaneko lidergo 
hori sortzen da ikuspegi eta ikuspuntu 
desberdinekin lan egiten ikasten denean, 
gatazka ikasteko aukera gisa ikusten denean 
eta taldeei adimen kolektibora iristen laguntzen 
dieten tresnak erabiltzen direnean.

Lidergo 
TRANSFORMAZIONALA:  
Ni, Mundurako nire taldea

#Konplexutasuna:
Mundua leku konplexu bihurtu da, non 
ezer ez da dirudiena,  eta munduaren 
errealitate eta ikuspegi askok elkarri 
eragiten dioten. Garai konplexu hauek 
eskatzen duten lidergo mota lidergo 
malgua da, beste batzuk ahalduntzen 
dituena, adimen kolektiboarekin 
kaosean lan egiten dakiena, baina, 
batez ere, zerbait handiagoaren, 
planetaren, zerbitzura jartzen dakiena.

Lidergoaren Ko-erraztaileak:  
Julia Ramos eta Rita Aldabaldetreku



 

PROIEKTU 
IBILBIDEA

ERRONKAREN 
IDENTIFIKAZIOA 
Jasangarritasuneko trebakuntzan 
identifikatutako erronka errealen 
eta lidergo pertsonaleko barne 
motibazioa batzen dituen erronka 
identifikatu eta erronkaren ikerketatik 
hasiz, erronka bera ezagutu.

PROTOTIPAZIOA 
Erronka baten inguruan batutako 
taldekideen artean inpaktua duen 
ekimena sortzeko motibazioa 
piztu. Aukeratutako erronkaren 
inguruan sakondu, taldean ideiatu 
eta lehen prototipoa sortu.

BALIDAZIOA  
ETA AURKEZPENA 
Bestelako eragileekin sortutako 
prototipoa kontrastatu. Irtenbidea 
hobetu eta hartzaileekin testeatu 
zentzu eta inpaktu haundiagoa 
izango duten prototipoak sortu 
ahal izateko. Landutako irtenbidea 
proiektuen diseinuan aritzen diren 
adituen eta publiko orokorraren 
aurrean aurkeztuko da.

Proiektuetako bidelagunak:  
Prototipazioa: Verena Hammes eta Joxean Hernandez (Impact Hub). 
Tutoretza: proiektu bakoitzak tutore espezializatua izango du.

Proiektuaren lanketak trebakuntzan ikasitakoa praktikan jarri, talde lidergo eta lidergo 
eraldatzailea praktikan jarri eta taldekideeekin gozatzeko aukera emango dute ideia 
bat errealitate egiteak ematen duen esperientzia eta ahalduntzeaz gain.



2010
“Nire ustez, inguruan duguna 
baloratu eta proaktiboagoak izan 
behar dugu”.



Gainera...
• Ekintzara bideratuta dauden jarduera ezberdinetan borondatez parte 
hartzeko aukera.

• Komunitate eraldatzaile baten parte aktibo izateko aukera. Kontaktu sarea 
handitu eta enpresa, elkarte eta pertsona ekintzaileekin harremantzeko aukera. 

• UPV/EHUko Udako Ikastaroen Fundazioak (UIK) akreditatua, zure profil 
prozesionala sendotuz. 4 kredituko ECTS balioa.

• Kutxa Kultur ENEA programarekin saretua, proiektu enpresarialak gauzatzeko 
formakuntza saioetan parte hartzeko aukerarekin.



TREBATU EKIN IZAN

JASANGARRITASUNA

• Kontzeptua eta helburuak ulertu (GJH).
• Gaiak modu sistemikoan landu.
• Arazo zehatzak identifikatu.
• Tokiko irtenbideak gertutik ezagutu .

• Erantzun nahi zaion erronkak aukeratu.

• Ideaziotik prototipaziora. 
• Ekolidergoa praktikan jarri  
 (parte hartze zuzena). 
• Sortutako prototipoak gizarteratu. 
• Norberaren “ekolidergoaren”  
 prospekzioa eta bide orria egin. 

EKITEKO LIDERGOA

• Eraldaketarako tresnak erronkaren   
 irtenbiderako aplikatu.

• Lidergo ereduak eta beste Ekolider   
 erreferenteak ezagutu.
• Norbanako hausnarketa gauzatu.
• Lidergoko konpetentzia indibidualak landu.
• Lidergoko talde konpetentziak landu.



“Jasangarritasunaren erronkarik 
handiena da gizarteari 
ulertaraztea ez dela bakarrik 
natura, zerbait globala dela”.

2014



Nori zuzenduta eta  
parte-hartzeko ezaugarriak
• 18-30 urte tartekoak. 

• Jasangarritasunean interesatuak.

• Motibatuta, aktiboak.

• Anitzak: adin, disziplina, jatorri, izaera…

• Elebidunak: euskararen ulermena eskatzen da.

• Saioetara etortzeko ahalmena dutenak ( edukien %80ean parte 
hartzea eskatuko da). 

• Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Sailak eta Kutxa Ekoguneak 
proiektu honetako partaideak bekatzen ditu %80a subenzionatuz.

Hautaketa-prozesuan  
parte hartzeko epea: 
Maiatzaren 27tik ekainaren 23ra 



Eman izena ekainak 23 baino lehen
eta parte hartu hautaketa prozesuan!
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