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Bizkaiko Iraunkortasunerako Hezkuntzako Ekin
tza Egitasmoa 2020 egoki gauzatuko bada, fun-
tsezkoa da haren segimendu eta ebaluazio egitea, 
ekintzarako lerroak etengabe hobetuz eta egokituz 
(ikuspegi eta kudeaketa moldakorrak). Atal honetan 
azaltzen da, beraz, zer nolako segimendu- eta ebalua-
zio-bideei deritzegun egokien programarako eta zertan 
zehaztuko diren. 

Segimenduaz ari garela, esku-hartze publikoen ka-
suan prozesu jarraitu bat da, datuak ematen dizkiguna 
egiaztatzeko halako politika, egitarau edo egitasmok 
harengandik espero zena betetzen duen, baina eba-
luazioak ez bezala, gauzapenaren ondorioetan edo 
eraginean erreparatu gabe, eta, hortaz, bi prozesuak 
elkarren osagarriak dira. 

Izan ere, ebaluaziotzat jo ohi dira behaketa, neurketa, 
azterketa eta interpretaziorako prozesu sistematikoak, 
eta haien helburua egitarau, plan edo politika publiko bat 
ezagutzea eta, ebidentzietan oinarriturik, haren diseinua, 
egikaritza, efektuak, emaitzak eta eragina baloratzea.

Oro har, ebaluazioa lagungarria gertatzen da baldin eta:

—  Informazioa ematen badu burututa nahiz aribidean 
egonik etorkizunean politika publikoak planifikatze-
ko eta prestatzeko balio dezaketen jardueren in-
guruan. 

—  Baliagarria bada interes publikoko erabakiak hartzeko 
eta arreta lortu nahi diren helburuetara zuzentzeko.

—  Kontrolerako tresnak ematen baditu ikuspegi ad-
ministratiboaren, legezkotasunaren eta finantza-
zioaren aldetik.

—  Lagungarria bada programa- edo proiektu-fasee-
tako akatsak igarri eta zuzentzeko. 

—  Ahalbidetzen badu martxan jarritako jardueren ko-
menigarritasuna baloratzea eta egikaritza hobetze-
ko moduak bilatzea. 

Eskua artean dugun egitasmoari dagokionez, Inguru-
men Sailak izango du IHE 2020ren segimendu oroko-

rraren ardura, jarduerak beste sail batzuek sustatuak 
nahiz hark berak egikarituak izan, eta, era berean, In-
gurumen Sailak egingo du egikaritutakoaren ebaluazio 
publiko eta gardena ere.

Zeregin horretan laguntzaile izango ditu beste sailek 
iraunkortasun-eragile izendatutako pertsonak, sailari 
ekimenen bilakaerari buruz emango dioten informa-
zioari esker etengabeko segimendua egin ahalko bai-
ta IHE 2020ren nondik norakoaz. 

Bestalde, iraunkortasunerako heziketaz jardungo 
duen erakunde arteko lan-taldeak, Egitarau hone-
tan aurreikusten den ekimenetako bat hain zuzen, 
kanpo-ebaluaziorako aukera emango du.

Erraztasunaren eta eraginkortasunaren mesedean, bi 
mekanismo planteatzen dira ebaluazioa eta segimen-
dua egiteko:

—  Urteko segimendutxostenak: haietan esku-har-
tze bakoitzarekin lortutakoaren berri emango da, 
alderdi hauetan zehaztuta:

 – Zenbateraino bete diren ekintzak.
 –  Helburu bakoitzerako ekintzen ebaluazioa.
 –  Neurri zuzentzaileen proposamena eta lerro be-

rrien azterketa.

—  Amaierako ebaluaziotxostena: 2020. urtean 
egingo da, eta hurrengo IHE egin aurreko urratsa 
izango da. Txostenean ekintzek eta ekimenek izan-
dako eragina ebaluatuko da.

Horiek gorabehera, eta hala behar bada, aipatutako 
azterketen osagarri, sektorekako azterketak eta ana-
lisiak ere egingo dira. 

Segimenduaren eta ebaluazioaren bidez bildutako 
informazio guztia ikusgai eta parte-hartzea ahalbide-
tzeko moduan esekiko da Bizkaiko Foru Aldundiaren 
 webean ( www.bizkaia.eus ) eta Bizkaia 21 atarian 
( www.bizkaia21.eus ).

Ekintza bakoitzak bere xehetasunezko fitxa izango du, 
haren egikaritza eta etengabeko segimendua errazte-
ko. Fitxetan hainbat alderdi zehaztuko dira, hala nola 
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ekintzari esleitutako aurrekontua, gauzapen-adie-
razleak, organismo arduradunak eta eragile laguntzai-
leak, emaitzen adierazleak eta beste. Era horretan erra-
zago bildu ahalko da neurrien betetze mailari buruzko 
informazioa, kuantitatiboa zein kualitatiboa. 

Jarraian, zehatzago deskribatzen dira informazio esan-
guratsua lortzeko asmoz erabiliko diren lanabesak. Se-
gimendu eta ebaluaziorako tresna gisa baliatuko dira, 
besteak beste, adierazleen sistema, dokumentuen az-
terketa, ebaluaziorako inkestak eta elkarrizketak.

Duten garrantziagatik, azalduko dugu orain zer ezau-
garri izango dituzten ebaluaziorako adierazleek. Adie-
razleak, aldagai edo faktore kuantitatibo zein kuali-
tatiboen multzo bat, bide erraz eta fidagarri bat dira 
lorpenen eta aurrerapenen zenbaterainokoa neurtze-
ko, politika bati lotutako aldaketen berri eskuratzeko 
edo garapen-organismo baten emaitzak ebaluatzeko. 

Politika publikoen segimendu eta ebaluaziorako maize-
nik erabiltzen den sailkapenetako bati helduz, adierazle 
mota hauek neurtu, aztertu eta interpretatuko dira: 

—  Egikaritzaren adierazleak: programa baten ekin-
tzen gauzapen finantzarioa (egindako gastuak) eta 
fisikoa (gauzapen maila) adierazten dituzte. 

—  Emaitzen adierazleak: egindakoaren zenbates-
pena adierazten dute.

—  Inpaktuaren adierazleak: adierazten dute zer 
eragin izan duen ebaluaziopeko programak helburu 
zehatz zein orokorrei dagokienez eta xede-popula-
zioarengan.

Gerta liteke, ordea, adierazleok era homogeneo eta 
sistematikoan ez aplikatzea IHEren ekimen guztien ka-
suan, neurri bakoitzaren ezaugarriak direla medio suerta 
daitezkeen zailtasunen ondorioz.

Genero-ikuspegia kontuan har dadin sustatzeko, segi-
mendu eta ebaluaziorako adierazleek ematen dituzten 

datuak sexuaren arabera bereiziko dira, ahal den bes-
te ondorioztatzeko ea emakumeek zein gizonek parte 
hartzen duten programaren neurrietan eta ekintzetan, 
eta kolektiboetako batek parte hartu ezean, zergatik 
gertatzen den. 

Era berean, datuak adin-tarteen arabera ere tratatuko 
dira, bereziki gazteen kolektiboari erreparatuz.

Gorago deskribatu diren ekimen berritzaile bakoitzaren 
adierazleak aurretiaz identifikatu dira, ekimena diseina-
tu bitartean, alegia, eta horregatik ageri dira zehazturik 
dagokion fitxan, baina horrek ez du baztertzen ekimena 
martxan dagoenean beste adierazle batzuk ere identifi-
katzea. 

Adierazleen bilketa eta analisia erratzeko, saiatu gara 
egiaztapen-tresna horiek SMART adierazleak deritze-
nen ezaugarriak bete ditzaten, eta horrenbestez bera-
riazkoak, neurgarriak, helbururako egokiak, eskuraga-
rriak eta denboran mugatuak izan daitezen. 

Behin adierazleen sistema deskribaturik, aipatutako 
beste ebaluazio-sistemen xehetasunak emango ditugu. 

Dokumentuen analisia eta elkarrizketak gehienbat 
kanpo-jarduleen esku utzitako ekimenei dagozkie. BFAk 
ebaluazio-tresna horiek baliatuko ditu zerbitzuak esleitu 
zaizkien enpresek aldizkako memoriak eta txostenak 
(hilabetekoak, hiruhilekoak, urtekoak...) aurkezten dituz-
ten kasuetan eta foru-sailekin ikuskapen-bilerak egiten 
direnetan. 

Ebaluaziorako inkestei dagokienez, zuzenean nahiz ze-
harka aplika daitezke, sailek eurek jo baitezakete ekin-
tzen hartzaile diren pertsonengana inkestei erantzun 
diezaieten, edo, dokumentuen analisiarekin aurreikusi 
bezala, zeregin hori zerbitzuak esleitu zaizkien enpresen 
esku utzi. Lan hori nabarmen errazagoa gertatzen da 
enpresa esleipendunek beren jarduketa era bermatzen 
duen kalitate-sistemaren bat dutenean.


