
 

 

Getxo MEETING, azaroak 2 
 

 
 

Zer behar duzu erronka bati aurre egiteko? 

 

Azaroko lehenbiziko Getxo MEETING hau erabateko erronka izan zen. Eta, hain zuzen ere, 

banaka, bikoteka eta taldeka lan egin genuen, erronka bat, helburu bat definitzeko.  

 

Aurkezpen-erronda labur batekin hasi ginen. Orduan ikusi genuen oso profil ezberdin eta 

interesgarriak genituela elkartuta hamabost egunero biltzen den foro honetan.  

 

Gero, banaka pentsatu genituen dauzkagun baliabide ukigarriak eta ukiezinak, hala nola 

iraganeko mugarriak (lortu ditugun gauzak) eta etorkizunerako demak. Ariketa hau 

bikoteka kontrastatu genuen. Hortxe ikusi genuen ekintzaileok komunean daukagun guztia, 

nahiz eta gure sektorea hain ezberdina izan. Izan ere, ekarpenak egiteko eta elkarri 

entzuteko balio izan zigun, puntu konpartituak ikusiz. 

 

Gero, erronka bat hautatu genuen. Taldearen barruan, gogoratu genuen helburu bat 

SMART izan behar dela. Smart oso erraz gogoratzen den akronimoa da. Esanahi hau dauka:  

 

Specific (Espezifikoa) 

Measurable (Neurgarria) 

Attainable (Lorgarria) 

Relevant (Esanguratsua) 

Timely (Aproposa).  

 



Egunerokoan egin behar diren gauza guztietatik, parte hartzaile bakoitzak lortu gura duen 

helburu bat aukeratu zuen. Minutu bateko erronda bat egin genuen, eta bakoitzak lortu 

nahi duen erronka azaldu zuen gainerako parte hartzaileen aurrean. Gainera, hori lortzeko 

dauzkan baliabideak aipatu zituen, eta ideia errealitate bihurtzeko zer egin behar duen.  

 

Parte hartzaileek azaldu zuten iparrorratza berriro hartzeko balio izan ziela, hau da, 

ekintzailetzan sartzeko arrazoiak eta nora joan nahi duten gogoratzeko. Eta ahots askok 

jendaurrean azaltzeko aukera eskertu zuten, ez bakarrik jendaurrean konpromiso bat 

hartzeko, baizik eta nahi bati hitzak jartzeko eta, horrela, norberaren konpromisoa 

indartzeko.  

 

Ikusten duzunez, Getxo MEETINGen gauza praktikoak egiten ditugu, geure motibazioa eta 

izaera ekintzailea mantentzen laguntzen digutenak; era berean, sareak indartzen ditugu.  

Ba al zatoz hurrengora? 

Azaroaren 16an izango da, eta hortik aurrera bi ostegunetik behin, 12:00etatik 14:00etara.  

Tokia: Getxo Elkartegia (Ogoño kalea 1, 48930 Areeta Getxo)  

Gogoratu: Doako topaketak enpresaburu eta ekintzaileentzat.  Parte hartu ahal izateko, 

beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea Getxolanen. Horietako bakoitzerako eman 

beharko da izena, topaketak independenteak baitira. Horri buruzko informazioa jasotzeko 

edo izena emateko, jar zaitez gurekin harremanetan 94 466 01 40 telefono-zenbakiaren 

bitartez edo getxopro@getxo.eus helbide elektronikoaren bidez.  

 

 

 


