
Gizarte

egitasmoa



2019. .  Eusko Ikaskuntza

2

GizarteLab Aurkezpena

• Joera demografikoen arabera

etorkizun hurbilean, 60 urtetik

gorakoak biztanleriaren

erdia izango dira. Gainera, urte

gehiago biziko dira eta bizi-kalitate

hobearekin, baina aldiz,

mendekotasun tasa eta gaixotasun

kronikoak ere areagotu egingo dira.

• Beraz, agertoki berria izango dugu,

gure bizimodua berriro pentsatzera

eta aldaketa sistemikoak egitera

behartuko gaituena.

Proiektuaren helburua

Egungo erronkak identifikatzea eta 

balizko etorkizunak diseinatzea, 

trantsizioei eta aldaketei aurre

egiteko beharrezkoak diren

gaitasunak sustatuz. 
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GizarteLab Metodologia

Bi herritan esperientzi-pilotu…

Parte-hartzaileak 15-20 kideko taldea herri bakoitzean

45 – 55 adin bitartekoak

Ekintzaileak

Eremu saredunak

Konprometituak

Metodologia
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6 tailer dinamiko (2 – 3 ordukoak)



GizarteLab Tailerrak (I eta VI)
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(dimentsioak, joerak, eraginak)

Bizitza-mapak (lehengo tailerretik

parte-hartzaile bakoitzak etengabe

egiten joango da)

Etorkizunen diseinua: posiblea, 

onargarria, hobea, gertagarria, 

ezezaguna
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GizarteLab Tailerrak (II eta V)

Erantzu kizun ( familian, enpresan, komunitatean eta 

erakundeetan; zaintzaren krisia, generoaren ikuspegia, 

heziketa, giza gara

Gizarte baloreak eta identitate askotarikoak (gizarte

estratifikazioa eta diskriminazio egoerak, gure identitateen

mapak, elkarbizitzaren gatazkak eta ikaskuntzak…)
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GizarteLab Tailerrak (III eta IV)

Emozioen eta ziurgabetasunaren kudeaketa aldaketen aurrean (elkar eragiteko

trebetasunak lortzea, enpatia eta autokontrola erakustea, zoritxarra gainditzeko, 

estresa eta frustrazioa kudeatzeko gai izatea, eta bizikidetzaren eta agintaritzaren

arauak onartzea. Dolurako prestaketa ere bertan sartuko litzateke…)

Sarea, Kultura eta : gizartetik eta gizartera egindako ekarpen

sozialak (Balio horiek bide ematen dute gizartean bizitzeko, norbera bizi den 

munduko errealitate soziala ulertzeko eta hiritartasun demokratikoan aritzeko.…)
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GizarteLab Emaitzak

GizarteLab

Tailer bakoitzak

bere dinamika eta 

emaitza propioa

Partaide bakoitzak bere

bizitza-mapa egin ahal

izango du

Txosten-emaitza

orokorra, 

politika

publikoetan

inplementatzeko

Eskuliburua, 

beste herrietan

aplikagarria



GizarteLab Zer behar dugu?

Udalen inplikazioa

Partaideen hautaketan laguntza aktiboa

Azpiegiturak saio bakoitza aurrera

eramateko (gela, arbela, mahai-aulkiak…)




