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ΑΓΡΑ∆ΕΧΙΜΙΕΝΤΟΣ 

 

∆οψ ινφινιτασ γραχιασ α ∆ιοσ πορ σιεµπρε ιλυµιναρµε ελ χαµινο, σερ µι χοµπα〉α 
παρα αφρονταρ τοδοσ µισ προψεχτοσ χον τοδασ συσ αδϖερσιδαδεσ. 

 

Α µι µαδρε, α µι παδρε, ψ α µι ηερµανο θυιενεσ εν τοδο µοµεντο µε 
δεµυεστραν συ αποψο ινχονδιχιοναλ, µε ηαν ηεχηο υν γραν σερ ηυµανο χον λασ 
ενσε〉ανζασ θυε ηαν σαβιδο ινχυλχαρµε ψ ηαν εσταδο σιεµπρε χονµιγο παρα 
γυιαρµε ψ αχονσεϕαρµε εν χαδα υνα δε λασ δεχισιονεσ δε µι ϖιδα.  

 

Μισ ινφινιτοσ αγραδεχιµιεντοσ α µι ∆ιρεχτορα Ψεννψ ςιϖιανα Χρυζ Πρεζ, πορ 
οριενταρµε, αψυδαρµε ψ γυιαρµε εν χαδα µοµεντο, πορ εσχυχηαρµε, πορ 
αχονσεϕαρµε ψ πορ λα γραν παχιενχια ψ αµορ θυε δεµοστρ⌠ τενερ χονµιγο, εσ 
υνα γραν δοχεντε ψ υν εξτραορδιναριο σερ ηυµανο. 

 

Α µισ ϕυραδοσ, λασ προφεσορασ Μαρα Φερνανδα Ναϖαρρο ψ α Χλαυδια Ηυνγ, χον 
θυιενεσ εν αλγν µοµεντο δε λα χαρρερα µε χοµπαρτιερον ψ µε τρανσµιτιερον 
συσ χονοχιµιεντοσ δυραντε ψ φυερα δελ αυλα, δε χοραζ⌠ν γραχιασ πορ ηαβερµε 
αχοµπα〉αδο δυραντε εστε προχεσο ψ περµιτιρµε αλχανζαρ εστε λογρο.  

 

Α λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ, πορ ηαβερµε δαδο 
λα οπορτυνιδαδ δε δεσαρρολλαρ εστα πασαντα χον ελλοσ ψ αβριρµε συσ πυερτασ παρα   
ενριθυεχερµε δε τοδασ συσ εξπεριενχιασ ψ ανχδοτασ. 

 

Α µι νοϖιο, πορ εσταρ εν χαδα µοµεντο δε µι χαρρερα, πορ λλεναρµε δε συσ 
φυερζασ ψ συσ βυενασ ενεργασ ψ πορ δεµοστραρµε λο θυε χαπαζ θυε πυεδο σερ 
παρα σαχαρ µισ προψεχτοσ. 

 

Α τοδοσ µισ χοµπα〉εροσ χον λοσ θυε χοµπαρτ εστα λινδα ψ ηερµοσα χαρρερα ψ 
χον λοσ θυε ϖιϖ γρανδιοσοσ µοµεντοσ. 
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ΡΕΣΥΜΕΝ 

 

Εσ ιµπορταντε αχλαραρ θυε ελ νοµβρε δε εστε τραβαϕο δε γραδο εν µοδαλιδαδ δε 
πασαντα ινστιτυχιοναλ θυε εν υν πρινχιπιο σε τιτυλ⌠ �∆ισε〉ο δε εστρατεγιασ δε 
χοµυνιχαχι⌠ν εξτερνα παρα ελ φορταλεχιµιεντο δε λοσ σερϖιχιοσ δε Φυνδαυτ⌠νοµα 
� Χαλι�, σε χαµβι⌠ πορ ελ τιτυλο �∆ισε〉ο δε υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν παρα 
ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο εντρε ελ 
χονϖενιο δε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ� πορθυε 
χυανδο σε διο α ινιχιο χον λα πασαντα σε ηιζο χον λα οργανιζαχι⌠ν Χρυζ Ροϕα, 
Σεχχιοναλ ςαλλε δελ Χαυχα θυεριενδο τραβαϕαρ σοβρε ελ φορταλεχιµιεντο δε συσ 
σερϖιχιοσ α παρτιρ δελ δισε〉ο δε υνασ εστρατεγιασ δε χοµυνιχαχι⌠ν εξτερνα, περο 
δεβιδο α ινχονϖενιεντεσ δυραντε ελ προχεσο ψ λα φαλτα δε εντενδιµιεντο χον ελ 
ϑεφε δε Χοµυνιχαχιονεσ δε εστα οργανιζαχι⌠ν, σολιχιτε ηαχερ υν χαµβιο δε  
εµπρεσα παρα σεγυιρ δεσαρρολλανδο λα πασαντα. 

 

Χον ελ ιδεαλ δε θυε νο σε περδιερα ελ ενφοθυε δε λα ινϖεστιγαχι⌠ν θυε σε τενια 
εν ελ προψεχτο δεσδε υν πρινχιπιο, σε διο χοντινυιδαδ αλ προχεσο εν λα 
Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα δε λα Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε, περο εν 
ελ µοµεντο εν θυε σε εντρα εν χονταχτο χον ελ ∆ιρεχτορ δε λα Φυνδαχι⌠ν, Φελιπε 
Ηυρταδο Αρδιλα, ελ σε〉αλα θυε τιενεν υν χονϖενιο χον λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ, 
χον λα θυε ηαν δεσαρρολλαδο υν Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν δενοµιναδο 
�Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο� ψ εσ α παρτιρ δε αλλ θυε σε χονσιδερα θυε 
ελ τιτυλο δε εστε τραβαϕο δε γραδο δεβε εσταρ βασαδο ο ενφοχαδο ηαχια ελ 
προγραµα δε φορµαχι⌠ν δε αγεντεσ εδυχατιϖοσ, σιν εµβαργο αλ Χονσεϕο δε 
Φαχυλταδ σε λε ηαβα νοτιφιχαδο εν συ µοµεντο ελ νοµβρε δε προψεχτο �∆ισε〉ο 
δε εστρατεγιασ δε χοµυνιχαχι⌠ν εξτερνα παρα ελ φορταλεχιµιεντο δε λοσ σερϖιχιοσ 
δε Φυνδαυτ⌠νοµα � Χαλι�, πορ λο θυε εν λα πορταδα ψ χοντραπορταδα ρεγιστρα δε 
εσα µανερα. 

 

Λα πασαντα θυε σε δεσαρρολλ⌠ παρα λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ εστ〈 βασαδα εν λα χρεαχι⌠ν δε υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν 
παρα ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο διριγιδο α 
λα φορµαχι⌠ν δε αγεντεσ εδυχατιϖοσ δε λασ διφερεντεσ  ινστιτυχιονεσ δε λα χιυδαδ 
δε Χαλι ψ ελ  χυαλ ηα σιδο πυεστο εν φυνχιοναµιεντο µεδιαντε ελ χονϖενιο δε λασ 
δοσ φυνδαχιονεσ αντεριορµεντε µενχιοναδασ. 

 

Πριµερο πορθυε ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο, εσ υνα προπυεστα εδυχατιϖα προϖενιεντε δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ, θυε εσταβλεχε υνα αλιανζα χον λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα παρα 
χονταρ χον ελ σοπορτε αδµινιστρατιϖο ψ λογστιχο θυε σε ρεθυερα θυε περµιτιερα  
εϕεχυταρ ψ δεσαρρολλαρ ελ προγραµα ψ σεγυνδο πορθυε λα εστρατεγια δε 
χοµυνιχαχι⌠ν ϖα οριενταδα α προµοϖερ ελ ρεχονοχιµιεντο ψ σοστενιµιεντο δελ 
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Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςινχυλο Εδυχατιϖο, εν λυγαρ δε 
προµοϖερ λοσ σερϖιχιοσ θυε οφρεχε εν γενεραλ λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα. 

 

Λα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν πρετενδε γενεραρ λα χαπταχι⌠ν δε ρεχυρσοσ 
εχον⌠µιχοσ, ελ σοστενιµιεντο ψ ελ ρεχονοχιµιεντο δελ προγραµα πορ µεδιο δε λα 
χοοπεραχι⌠ν πορ παρτε δε ινστιτυχιονεσ ο φυνδαχιονεσ δελ 〈µβιτο πριϖαδο ψ/ο 
πβλιχο παρα περµιτιρ θυε µ〈σ αγεντεσ εδυχατιϖοσ πυεδαν αχχεδερ α λοσ χυποσ 
δελ προγραµα, δεβιδο α θυε εν οχασιονεσ ελλοσ νο χυενταν  χον λοσ ρεχυρσοσ 
εχον⌠µιχοσ συφιχιεντεσ θυε λεσ αψυδεν α αχχεδερ α εστε. 

 

Παρα λλεϖαρ α χαβο ελ προχεσο δε εστα πασαντα σε ηαχε υν διαγν⌠στιχο δε χαδα 
οργανιζαχι⌠ν, δε συ χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα, δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο ψ σε ηαχε υν βαρριδο πορ αθυελλασ 
φυνδαχιονεσ θυε ποδραν σερ λοσ ποσιβλεσ πβλιχοσ εστρατγιχοσ δεντρο δε λα 
εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε πρετενδε χαπταρ ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ παρα ελ 
προγραµα δε φορµαχι⌠ν δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ. 

 

Παλαβρασ Χλαϖεσ: Εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν, Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα, 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ, Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο, αγεντεσ εδυχατιϖοσ, πριµερα ινφανχια, ϕυϖεντυδ, 
πβλιχοσ εστρατγιχοσ. 
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ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ 

 

Λα πρεσεντε πασαντα ινστιτυχιοναλ χονσιστι⌠ εν ελ δισε〉ο δε υνα εστρατεγια δε 
χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο (ΡςΕ) διριγιδο α αγεντεσ εδυχατιϖοσ (παδρεσ, µαδρεσ, δοχεντεσ, 
µαδρεσ χοµυνιταριασ, φονοαυδι⌠λογοσ, πσιχ⌠λογοσ, νι〉ερασ ψ τοδα περσονα α 
χαργο δελ χυιδαδο ψ λα ενσε〉ανζα δε νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ) δεσαρρολλαδο πορ ελ 
χονϖενιο εσταβλεχιδο εντρε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ. 
 
 
Φυνδαυτ⌠νοµα ψ Εντρετεϕιδοσ, δοσ φυνδαχιονεσ σιν 〈νιµο δε λυχρο ψ 
περτενεχιεντεσ αλ τερχερ σεχτορ (δε σερϖιχιοσ), τραβαϕαν σοβρε λα λνεα δε λο 
εδυχατιϖο, λο ηυµανο ψ λο σοχιαλ ψ ϕυντοσ  εµπρενδεν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο, υν προγραµα δε φορµαχι⌠ν ψ υν εσπαχιο δε ενχυεντρο, δε 
σοχιαλιζαχι⌠ν ψ δε ιντερχαµβιο δε εξπεριενχιασ εντρε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ 
σοβρε λα µανερα δε ιντερϖενιρ ψ δαρ αχοµπα〉αµιεντο εν λα εδυχαχι⌠ν δε λοσ 
νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ, αλ µισµο τιεµπο θυε τιενεν λα οπορτυνιδαδ δε χυεστιοναρσε ψ 
δε ρεϖαλοραρ συ παπελ χοµο δοχεντεσ, φονοαυδι⌠λογοσ, πσιχ⌠λογοσ, πεδιατρασ, 
µαδρεσ χοµυνιταριασ ψ τοδο αθυελλο θυε ιµπλιθυε τενερ υν αχερχαµιεντο χον λα 
ποβλαχι⌠ν ινφαντιλ ψ ϕυϖενιλ, περµιτινδοσε εξπεριµενταρ υνα τρανσφορµαχι⌠ν 
δεσδε λο περσοναλ ηαχια λο προφεσιοναλ παρα ρεχονοχερσε α σ µισµοσ ψ παρα 
λογραρ εντραρ εν υνα ρελαχι⌠ν χον ελ οτρο ψ χον τοδο αθυελλο θυε λεσ ροδεα.  
 
 
Τενιενδο εν χυεντα θυε εστα προπυεστα ϖα διριγιδα α αγεντεσ εδυχατιϖοσ θυε 
θυιεραν σεγυιρ φορµ〈νδοσε ψ χονστρυψνδοσε εν συ λαβορ ψ α συ ϖεζ γενεραρ 
υνασ µεϕορεσ πρ〈χτιχασ εδυχατιϖασ ψ δε ιντερϖενχι⌠ν εν λα πριµερα ινφανχια ψ εν 
λα ϕυϖεντυδ, σε ηα λογραδο τενερ υν αχερχαµιεντο ψ υνα ϖινχυλαχι⌠ν χον 
διφερεντεσ ινστιτυχιονεσ εδυχατιϖασ, ηογαρεσ ψ ϕαρδινεσ ινφαντιλεσ δε λα χιυδαδ δε 
Χαλι, λο θυε σε ρεφλεϕα εν λα παρτιχιπαχι⌠ν δε 25 µαεστρασ εν λα πριµερα 
εξπεριενχια δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο.  
 
 
Χαβε δεσταχαρ θυε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ σον πβλιχοσ ινδισπενσαβλεσ δεντρο 
δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ΡςΕ, περο ταµβιν σε ηα χονσιδεραδο πορ παρτε δε 
λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ ψ λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα θυε διριγιρσε α 
πβλιχοσ δε ιµπορταντεσ φυνδαχιονεσ ε ινστιτυχιονεσ εν λασ θυε σε προµυεϖαν λα 
ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ ψ εν λασ θυε συσ λνεασ δε τραβαϕο εστ〈ν ενφοχαδασ εν ελ 
ασπεχτο εδυχατιϖο ψ ηυµανο ταµβιν εσ δε γραν ιµπορτανχια, πορθυε χον συ 
ϖινχυλαχι⌠ν ψ παρτιχιπαχι⌠ν εν ελ προγραµα ποδραν χολαβοραρ εν λα γενεραχι⌠ν 
δε ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ. 
 
 
Παρα λογραρ χυµπλιρ χον ελ προπ⌠σιτο  σε υτιλιζαρον ηερραµιεντασ δε ινϖεστιγαχι⌠ν 
χοµο εντρεϖιστασ, φοχυσ γρουπ, αν〈λισισ δε δοχυµεντοσ εσχριτοσ ψ αυδιοϖισυαλεσ 
ψ υν ραστρεο δε ινστιτυχιονεσ ο εµπρεσασ θυε ποδραν λλεγαρ α χονϖερτιρσε εν 
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ποσιβλεσ πβλιχοσ εστρατγιχοσ παρα ελ πατροχινιο ψ σοστενιµιεντο δελ προγραµα 
ΡςΕ. 
 
 
Σε ρεαλιζαρον δοσ εντρεϖιστασ βαϕο υν µισµο φορµατο δε πρεγυντασ εν λασ σε 
αβορδαβαν τρεσ ασπεχτοσ: οργανιζαχι⌠ν εν γενεραλ, χοµυνιχαχι⌠ν 
οργανιζαχιοναλ ψ προγραµα Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο. Υνα εντρεϖιστα 
φυε απλιχαδα α Φελιπε Ηυρταδο  Χλαϖιϕο, ∆ιρεχτορ δε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα 
ψ  ℑνγελα Μαρα ∆υθυε ψ Χαρολινα ∆υθυε Βοτερο, φυνδαδορασ δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ. 
 
 
Λοσ φοχυσ γρουπ (γρυποσ δε δισχυσι⌠ν χον ρεσπεχτο α υν τεµα εν παρτιχυλαρ) 
εστυϖιερον βασαδοσ εν ιντερρογαντεσ δε τιεµπο πασαδο, πρεσεντε ψ φυτυρο δελ 
προγραµα Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο, απλιχαδοσ αλ εθυιπο δε τραβαϕο 
δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ ψ α δοσ δε λασ µαεστρασ δελ Ηογαρ Χαλε〉ιτοσ. Νο 
σε λογρ⌠ χονταρ χον λα ασιστενχια δε µ〈σ µαεστρασ αλ φοχυσ γρουπ πορ 
χυεστιονεσ δε οχυπαχιονεσ περσοναλεσ. 
 
 
Λοσ δοχυµεντοσ ιµπρεσοσ, διγιταλεσ ψ αυδιοϖισυαλεσ περµιτιερον ηαχερ υν 
αν〈λισισ δε λο θυε σον ψ ηαχεν λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ Εντρετεϕιδοσ ψ δελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο, λο θυε αψυδ⌠ α 
δαρ υν χοντεξτο δε λοσ σερϖιχιοσ ψ ελ τραβαϕο δε εστασ δοσ φυνδαχιονεσ ψ δε τοδο 
λο θυε ροδεα λα προπυεστα εδυχατιϖα παρα λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ. 
 
 
Παρα ελ προγραµα ΡςΕ σε ηα δισε〉αδο υν φολλετο χον ινφορµαχι⌠ν µυψ χονχρετα 
ψ υν ϖολαντε τιτυλαδο ηυελλασ δε υνα εξπεριενχια, θυε ρενε λασ 
ϖερβαλιζαχιονεσ, τεστιµονιοσ ψ εξπρεσιονεσ δε λασ µαεστρασ θυε ηιχιερον παρτε 
δε λα πριµερα ϖερσι⌠ν δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο, λο θυε  σε χοµπλεµεντα χον ϖιδεοσ θυε ρεχογεν λασ αχτιϖιδαδεσ ψ 
λοσ τεστιµονιοσ δε λο θυε σιγνιφιχ⌠ λα πριµερα εξπεριενχια δε ΡςΕ παρα λασ 
µαεστρασ, µοτιϖο πορ ελ χυαλ, σε χονσιδερα περτινεντε θυε παρα θυε ελ προγραµα 
αχοϕα α µ〈σ αγεντεσ εδυχατιϖοσ ψ τενγα υνα προψεχχι⌠ν εν λα σοχιεδαδ; λασ 
εµπρεσασ, ινστιτυχιονεσ υ οργανιζαχιονεσ δεβεν σερ παρτε ϖιταλ δελ δεσαρρολλο δε 
εστε προγραµα. 
 
 
Εν λα µεδιδα εν θυε λασ εµπρεσασ σε ινϖολυχρεν παρα αψυδαρ α χυβριρ ελ χοστο 
δε λοσ χυποσ δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ΡςΕ ψ αποψεν ινιχιατιϖασ χοµο λασ 
θυε σε µενχιοναν εν εστε τραβαϕο θυε φοµενταν υνα µεϕορ λαβορ δε λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ ψ υνα µεϕορ εδυχαχι⌠ν παρα λα πριµερα ινφανχια ψ παρα λα 
ϕυϖεντυδ, εσ θυε σε πυεδε δαρ περδυραβιλιδαδ ψ οπορτυνιδαδ α µυχηοσ µ〈σ 
περσονασ δε ϖιϖιρ λα εξπεριενχια δε σερ υνοσ µεϕορεσ σερεσ ηυµανοσ ψ 
προφεσιοναλεσ, πορ ελλο σε ηα πενσαδο εν λα ελαβοραχι⌠ν δε υνα χαρτιλλα 
ινφορµατιϖα σοβρε ελ προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο ψ λασ εξπεριενχιασ θυε θυεδαρον δε λα πριµερα ϖερσι⌠ν, ϕυντο χον υν 
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ϖιδεο εν ελ χυαλ θυεδε ρεγιστραδο α µοδο δε µεµοριασ δε ϖιδα λασ εξπεριενχιασ 
δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ, χον ελ φιν δε ινχεντιϖαρ ψ σενσιβιλιζαρ α λοσ πβλιχοσ 
εστρατγιχοσ α αποψαρ λα προπυεστα ψ θυε ταντο λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ τενγαν χοµο προµοϖερ χαδα ϖεζ µ〈σ ελ προγραµα. 
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1. ΠΡΕΣΕΝΤΑΧΙΝ ∆Ε ΛΑ ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ΑΥΤΝΟΜΑ ∆Ε ΟΧΧΙ∆ΕΝΤΕ − 
ΦΥΝ∆ΑΥΤΝΟΜΑ Ψ ∆Ε ΛΑ ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ΕΝΤΡΕΤΕϑΙ∆ΟΣ 

 

1.1  ΠΡΕΣΕΝΤΑΧΙΝ ∆Ε ΛΑ ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ΑΥΤΝΟΜΑ ∆Ε ΟΧΧΙ∆ΕΝΤΕ � 
ΦΥΝ∆ΑΥΤΝΟΜΑ1 

 

Φιγυρα 1.  Λογο δε λα Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε − Φυνδαυτ⌠νοµα 

 

 

 

 

Φυεντε: Ρεσε〉α Ηιστ⌠ριχα, Μισι⌠ν, ςισι⌠ν, ςαλορεσ ινστιτυχιοναλεσ, Εξπεριενχια 
Φυνδαυτ⌠νοµα, Π∆Φ.  

 
Λα Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε − Φυνδαυτ⌠νοµα εσ υνα εντιδαδ πριϖαδα, 
δε υτιλιδαδ χοµν, σιν 〈νιµο δε λυχρο, χον αυτονοµα αδµινιστρατιϖα ψ 
πατριµονιο ινδεπενδιεντε.  
 
 
Εν συ τραψεχτορια σε ηα ενφοχαδο εν χυµπλιρ χον υνα δε λασ φυνχιονεσ 
συσταντιϖασ ενµαρχαδασ εν λα µισι⌠ν δε λα ΥΑΟ: �Λα Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε 
Οχχιδεντε εσ υνα Ινστιτυχι⌠ν δε Εδυχαχι⌠ν Συπεριορ δε χαρ〈χτερ πριϖαδο, χυψα 
µισι⌠ν εσ λα δε ιντεγραρ, χον περσπεχτιϖα ιντερναχιοναλ, λασ φυνχιονεσ 
συσταντιϖασ δε δοχενχια, ινϖεστιγαχι⌠ν ψ προψεχχι⌠ν σοχιαλ παρα χοντριβυιρ α λα 
φορµαχι⌠ν δε περσονασ χον ϖισι⌠ν ηυµανστιχα, χρεατιϖασ ψ εµπρενδεδορασ, α λα 
γενεραχι⌠ν δε χονοχιµιεντο ψ α λα σολυχι⌠ν δε προβλεµασ δελ εντορνο ρεγιοναλ, 
ναχιοναλ ε ιντερναχιοναλ�2, χορρεσπονδιεντε α  λα προψεχχι⌠ν σοχιαλ δε λα µισµα; 

                                                           
1 ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ΑΥΤΝΟΜΑ ∆Ε ΟΧΧΙ∆ΕΝΤΕ � ΦΥΝ∆ΑΥΤΝΟΜΑ. Ηοϕα δε ςιδα ΦΥΑΟ: 
Αντεχεδεντεσ. Σαντιαγο δε Χαλι.  Π. 3. 1 αρχηιϖο δε χοµπυταδορ. 
 
2 Μισι⌠ν [εν λνεα] Σαντιαγο δε Χαλι: Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε, [χονσυλταδο ελ 29 δε 
ϕυνιο δε 2012]. ∆ισπονιβλε εν ιντερνετ  
ηττπ://ωωω.υαο.εδυ.χο/υαο/υνιϖερσιδαδ/ινφορµαχιον/µισιον_ϖισιον.ητµλ  
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τρανσµιτιενδο χονοχιµιεντο, τεχνολογα, φορµαχι⌠ν, δεσαρρολλο ηυµανο ψ 
γενεραχι⌠ν δε χαπιταλ σοχιαλ εν λασ χοµυνιδαδεσ ϖυλνεραβλεσ δε λα ρεγι⌠ν�3.  
 
 
Πορ λο ταντο λα Φυνδαχι⌠ν σε ινϖολυχρα διρεχταµεντε χον λασ χοµυνιδαδεσ δελ 
εντορνο παρα ρεχονοχερ ε ιδεντιφιχαρ συσ νεχεσιδαδεσ ψ θυε πορ µεδιο δε λα 
παρτιχιπαχι⌠ν δε διϖερσοσ αχτορεσ σε πυεδαν προπονερ αλτερνατιϖασ δε σολυχι⌠ν α 
λασ µισµασ. 
 
 
Εν συσ 27 α〉οσ δε εξιστενχια ηα λιδεραδο προψεχτοσ σοχιαλεσ, αρτστιχοσ ψ δε 
ιµπαχτο σοχιαλ εν λα χιυδαδ δε Σαντιαγο δε Χαλι ψ εν λα ρεγι⌠ν, εν λοσ χυαλεσ ηα 
ιµπλεµενταδο εστρατεγιασ δε προµοχι⌠ν, προδυχχι⌠ν, δεσαρρολλο ψ 
φορταλεχιµιεντο δε διφερεντεσ προχεσοσ εν ελ χαµπο δε λα χυλτυρα ψ λασ αρτεσ. 
 
 
∆εσδε συσ ινιχιοσ, Φυνδαυτ⌠νοµα ηα τραβαϕαδο αρδυαµεντε πορ προµοϖερ ελ 
δεσαρρολλο δε λασ ποβλαχιονεσ εν σιτυαχι⌠ν δε ϖυλνεραβιλιδαδ, µεϕορανδο λα 
χαλιδαδ ψ ελ εστιλο δε ϖιδα δε ινδιϖιδυοσ ψ φαµιλιασ δε σεχτορεσ µαργιναδοσ. 
Σιεµπρε ινσπιρανδο ελ δεσαρρολλο περσοναλ, φαµιλιαρ ψ σοχιαλ δε ταλεσ περσονασ, 
συ φορµαχι⌠ν παρα ελ τραβαϕο ψ συ τρανσφορµαχι⌠ν εν σερεσ µ〈σ ντεγροσ, 
φορµαδοσ ψ εξτραορδιναριοσ.  
 
 
Λοσ προψεχτοσ σοχιαλεσ δε Φυνδαυτ⌠νοµα σε ηαν ενχαµιναδο α λα  ενσε〉ανζα 
δε  ηαβιλιδαδεσ τχνιχασ, τεχνολ⌠γιχασ ψ εδυχαχι⌠ν νο φορµαλ παρα θυε λα 
χιυδαδανα αδθυιερα υν προγρεσο ψ χρεχιµιεντο αρµ⌠νιχο ε ιντεγραλ, πορ µεδιο 
δε λα µοτιϖαχι⌠ν α λα χονφορµαχι⌠ν δε εµπρεσασ σοχιαλεσ ψ γρυποσ 
σοχιοαχτιϖοσ.  
 
 
∆εντρο δε λα λνεα δε αχχι⌠ν θυε εϕερχε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα, εστα σε 
ηα χαραχτεριζαδο πορ δεσαρρολλαρ ελ τραβαϕο χοµυνιταριο εν διϖερσοσ σεχτορεσ ψ 
χορρεγιµιεντοσ δε λα χιυδαδ δε Σαντιαγο δε Χαλι ψ ελ ςαλλε δελ Χαυχα, λο θυε λε 
ηα περµιτιδο χονοχερ λα διϖερσιδαδ χυλτυραλ δε λασ περσονασ θυε ηαβιταν 
φραγµεντοσ δε λα χιυδαδ.  
 
 
Φυνδαυτ⌠νοµα, χοµο γεστορ σοχιαλ ψ χυλτυραλ χον ρεχονοχιµιεντο λοχαλ ψ 
ναχιοναλ, ηα δεσαρρολλαδο αλιανζασ χον λα Σεχρεταρα δε Χυλτυρα ψ Τυρισµο, λα 
Σεχρεταρα δε ∆εσαρρολλο Τερριτοριαλ ψ Βιενεσταρ Σοχιαλ δε λα Αλχαλδα Μυνιχιπαλ 
δε Σαντιαγο δε Χαλι, λα Σεχρεταρα δε Χυλτυρα δε λα Γοβερναχι⌠ν δε ςαλλε δελ 
Χαυχα, λα ΧςΧ, Φαδα � Αγρογεν, Φυνδαχι⌠ν Τερπελ, ελ Μινιστεριο δε Εδυχαχι⌠ν 
Ναχιοναλ, Ινχολβαλλετ, λα Χοοπερατιϖα δε Τρανσπορταδορεσ δε Ψυµβο, ελ Χολεγιο 
∆ιοχεσανο, ελ Γιµνασιο Χεντραλ, λα Χ〈µαρα δε Χοµερχιο δε Παλµιρα, 
                                                                                                                                                                          
 
3 ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ΑΥΤΝΟΜΑ ∆Ε ΟΧΧΙ∆ΕΝΤΕ. Π∆Φ: ↵Θυ εσ Φυνδαυτ⌠νοµα?. Σαντιαγο δε 
Χαλι. Π. 3. 1 αρχηιϖο δε χοµπυταδορ. 
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Ασολεχηεροσ, ΙΧΒΦ; εντρε οτρασ µυχηασ εντιδαδεσ εν προγραµασ ψ προψεχτοσ δε 
χοοπεραχι⌠ν. 
 
 
Φιγυρα 2.  Φυεντεσ δε Φινανχιαχι⌠ν 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φυεντε: Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε − Φυνδαυτ⌠νοµα. Τραβαϕο παρα λα 
ϖιδα Π∆Φ [εν λνεα]. Χαλι, Χολοµβια. Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε 
∆ισπονιβλε εν ιντερνετ: 
ηττπ://ωωω.χολνευρονσ.νετ/φυνραδκε/ρεδ/φυνδαχιον%20αυτονοµα%20δε%20οχχι
δεντε.πδφ 
 
Φιγυρα 3.  Ρεδεσ ψ Αλιανζασ χον λα Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε− 
Φυνδαυτ⌠νοµα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φυεντε: Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε − Φυνδαυτ⌠νοµα. Τραβαϕο παρα λα 
ϖιδα Π∆Φ [εν λνεα]. Χαλι, Χολοµβια, Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε. 
∆ισπονιβλε εν ιντερνετ: 



 

20 

 

ηττπ://ωωω.χολνευρονσ.νετ/φυνραδκε/ρεδ/φυνδαχιον%20αυτονοµα%20δε%20οχχι
δεντε.πδφ 
 
 
1.1.1 Εσταµεντοσ δε Γοβιερνο.  Φυνδαυτ⌠νοµα ηα σιδο χρεαδα βαϕο 
νατυραλεζα ϕυρδιχα πορ σερ υνα οργανιζαχι⌠ν πριϖαδα, δε υτιλιδαδ χοµν, σιν 
〈νιµο δε λυχρο, χον αυτονοµα αδµινιστρατιϖα ψ πατριµονιο ινδεπενδιεντε.  
 
 
Εστ〈 χονφορµαδα πορ υν Χονσεϕο ∆ιρεχτιϖο, µ〈ξιµο οργανισµο δε λα Ινστιτυχι⌠ν 
ψ χονστιτυιδο πορ µιεµβροσ αχτιϖοσ ψ νοµινατιϖοσ: Ηχτορ ϑοηννψ Σαβογαλ 
Χαστρο, Πρεσιδεντε δελ Χονσεϕο ∆ιρεχτιϖο; Ηυγο Λορα Χαµαχηο Πρεσιδεντε δελ 
Χονσεϕο Συπεριορ Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε; Λυισ Ηερν〈ν Πρεζ 
Π〈εζ, Ρεχτορ Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε; Ροβερτο Ναϖαρρο Σ〈νχηεζ, 
Σεχρεταριο Γενεραλ Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε; Χλαυδια Αλεϕανδρα 
ςαλερο Ηαλαβψ, ∆ιρεχτορα Βιενεσταρ Υνιϖερσιταριο ΥΑΟ; Ηενρψ Μολινα Μογολλ⌠ν, 
Γερεντε Γενεραλ Χονσυλτορ Τραχεστ − Χονσυλτορεσ ΣΑ; Οχταϖιο δε ϑεσσ 
Θυιντερο Γ⌠µεζ, Γερεντε Γρανισαλ Λτδα; Φελιπε Ηυρταδο Αρδιλα, ∆ιρεχτορ 
Εϕεχυτιϖο δε Φυνδαυτ⌠νοµα 
 
 
1.1.2  ∆ιρεχτορεσ εϕεχυτιϖοσ εν συ ηιστορια.  Εν λα τραψεχτορια δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα, ηα χονταδο χον χυατρο διρεχτορεσ εϕεχυτιϖοσ. 
 
 
• Ροβερτο Ναϖαρρο: 1986 � 2000  
 
• Ηυγο Λορα Χαµαχηο: 2000 � 2007  
 
• Οµαρ Θυι〉ονεζ: 2007 � 2009  
 
• Φελιπε Ηυρταδο: 2009 − 2012  
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Φιγυρα 4.  Οργανιγραµα Φυνδαυτ⌠νοµα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φυεντε: Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε − Φυνδαυτ⌠νοµα. Τραβαϕο παρα λα 
ϖιδα Π∆Φ [εν λνεα]. Χαλι, Χολοµβια. Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε. 
∆ισπονιβλε εν ιντερνετ: 
ηττπ://ωωω.χολνευρονσ.νετ/φυνραδκε/ρεδ/φυνδαχιον%20αυτονοµα%20δε%20οχχι
δεντε.πδφ 
 
 

1.1.3  Ηιστορια δε λα Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε � Φυνδαυτ⌠νοµα.  
Λα Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε, ελ 26 δε σεπτιεµβρε δε 1985, δεχιδε 
σοβρεπασαρ ελ 〈µβιτο εδυχατιϖο παρα εσταβλεχερ υν χονταχτο διρεχτο χον λα 
χοµυνιδαδ µ〈σ ϖυλνεραβλε αφεχταδα πορ γραϖεσ προβλεµασ σοχιαλεσ. Εστα 
ινιχιατιϖα σε δα  χυανδο λα Υνιϖερσιδαδ δεχιδε αποψαρ α υν γρυπο δε εστυδιαντεσ 
ψ δοχεντεσ δε Ινγενιερα Ελχτριχα θυε αντε ελ Χονσεϕο Συπεριορ δε λα 
Ινστιτυχι⌠ν, χρεαρον υν Χεντρο δε Χαπαχιταχι⌠ν εν ελ ∆ιστριτο δε Αγυαβλανχα 
παρα θυε λασ περσονασ βενεφιχιαριασ τυϖιεραν λα χαπαχιδαδ δε γενεραρ νυεϖασ 
ηερραµιεντασ ψ νυεϖοσ ινγρεσοσ. 
 
 
Εσ ασ, χοµο σε δα ϖιδα αλ Προψεχτο Σοχιαλ Υνιϖερσιταριο Χυαο � Αγυαβλανχα  
εν ελ α〉ο δε 1986, χον αχτιϖιδαδεσ εδυχατιϖασ δε φορµαχι⌠ν, εν υν πρινχιπιο εν 
λα Ιγλεσια δε Μαδερα  Σαν ϑοσ Οβρερο ψ ποστεριορµεντε εν λα Εσχυελα Σαντα 
Ροσα εν ελ βαρριο Ελ Ποβλαδο ΙΙ, εστο χον ελ οβϕετιϖο δε βρινδαρλε α λα χοµυνιδαδ 
λοσ λινεαµιεντοσ β〈σιχοσ παρα µεϕοραρ συ τεϕιδο σοχιαλ ψ περµιτιρλε ϖιϖιρ δε 
µανερα αρµ⌠νιχα ψ παχφιχα, ψα θυε εστα ζονα φυε ποβλαδα πορ ινµιγραντεσ δε 
ϖαριασ ρεγιονεσ δελ πασ.  
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Εν νοϖιεµβρε δε 1992, χον λα δοναχι⌠ν δε λα Φυνδαχι⌠ν Ρεστρεπο Βαρχο ψ δε 
λα Αλχαλδα δε Χαλι δε υν τερρενο δε 900 µετροσ χυαδραδοσ, πορ δεχισι⌠ν δελ 
Χονσεϕο Συπεριορ,  σε χονστρυψ⌠ υνα σεδε προπια εν ελ βαρριο Ποβλαδο ΙΙ, εν 
δονδε φυνχιοναρα ελ Χεντρο δε Χαπαχιταχι⌠ν δε Αγυαβλανχα, χον διϖερσοσ 
προγραµασ δε φορµαχι⌠ν  παρα ελ τραβαϕο ψ ελ δεσαρρολλο ηυµανο. 
 
 
Ελ Χονσεϕο Συπεριορ δε λα Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε, ελ 11 δε αγοστο 
δελ 2000, τρανσφορµ⌠ ελ προγραµα σοχιαλ δε Αγυαβλανχα εν υνα φυνδαχι⌠ν, χον 
ελ προπ⌠σιτο δε ηαχερ µ〈σ χοηερεντε ελ εντενδιµιεντο σοβρε λα ρεσπονσαβιλιδαδ 
σοχιαλ ψ χονφεριρλε αλ εσφυερζο δε λοσ µ〈σ νεχεσιταδοσ υνα χονχεπχι⌠ν 
εµπρεσαριαλ, σολιδαρια ψ εφιχαζ εν λα ρεαλιζαχι⌠ν δε συσ προγραµασ ψ προψεχτοσ. 
∆ε  εστα µανερα, ναχε Φυνδαυτ⌠νοµα, χον ελ ιδεαλ δε γενεραρ εσπαχιοσ δε 
µεϕοραµιεντο δε χαλιδαδ δε ϖιδα δε λοσ ηαβιταντεσ δε λασ χοµυνασ 13, 14 ψ 15 
αλ Οριεντε δε Χαλι, τενιενδο εντρε συσ πβλιχοσ οβϕετιϖοσ α λασ χοµυνιδαδεσ 
ϖυλνεραβλεσ, νι〉οσ, µαδρεσ χαβεζασ δε ηογαρ, αδυλτο µαψορ ψ εν εσπεχιαλ α λοσ 
ϕ⌠ϖενεσ πορ µεδιο δελ προγραµα δε δεσαρρολλο ηυµανο, παρα λα φορµαχι⌠ν ψ 
εδυχαχι⌠ν. 
 
 
Εν ελ 2004, Φυνδαυτ⌠νοµα ηιζο υνα αλιανζα χον Χοµυνιτεχ, ιντεγραδα πορ 
ιµπορταντεσ οργανιζαχιονεσ δε λα ρεγι⌠ν παρα περµιτιρ ελ αχχεσο α λα εδυχαχι⌠ν 
συπεριορ  δε λασ χοµυνιδαδεσ µ〈σ νεχεσιταδασ  δελ συροχχιδεντε δελ πασ πορ 
µεδιο δε λα χρεαχι⌠ν ψ οπεραχι⌠ν δε Χεντροσ Ρεγιοναλεσ δε Εδυχαχι⌠ν 
Συπεριορ � ΧΕΡΕΣ θυε σε ενχαργα δε προµοϖερ ελ δεσαρρολλο τχνιχο 
προφεσιοναλ ψ τεχνολ⌠γιχο χοµο υνα οπχι⌠ν εν ελ 〈µβιτο εδυχατιϖο θυε εστ〈 
δεστιναδα α ατενδερ λασ νεχεσιδαδεσ χοµπετιτιϖασ δελ σεχτορ προδυχτιϖο, 
ινχεντιϖανδο αδεµ〈σ  ελ φορταλεχιµιεντο εχον⌠µιχο ψ σοχιαλ. 
 
 
Εν εσε µισµο α〉ο, ταµβιν σε γενερ⌠ λα αλιανζα χον ελ Σερϖιχιο Ναχιοναλ δε 
Απρενδιζαϕε (ΣΕΝΑ), παρα οφρεχερ ψ εϕεχυταρ φορµαχι⌠ν τχνιχα λαβοραλ, 
προπιχιανδο λα ινχορποραχι⌠ν ψ ελ δεσαρρολλο δε λασ περσονασ εν αχτιϖιδαδεσ 
προδυχτιϖασ θυε χοντριβυψαν αλ δεσαρρολλο σοχιαλ, εχον⌠µιχο ψ τεχνολ⌠γιχο δελ 
πασ. 
 
 
Χοµο φορταλεζα εστρατγιχα αλ πενσαρσε εν λα χονστιτυχι⌠ν δε υνα  Φυνδαχι⌠ν, 
σε εσταβλεχι⌠ θυε λα λαβορ σοχιαλ δε Φυνδαυτ⌠νοµα φυερα αυτογεστιοναβλε ψ 
γενεραδορα δε συσ προπιοσ ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ, χρεανδο εµπρεσασ σοχιαλεσ 
θυε φυνχιοναν αλ ιντεριορ δε λα Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε ψ θυε 
βρινδαν σερϖιχιοσ α λα χοµυνιδαδ υνιϖερσιταρια, α λασ διφερεντεσ ινστιτυχιονεσ ψ 
σεχτορεσ θυε λο ρεθυιεραν; χοµο ελ φοτοχοπιαδο, λασ πυβλιχαχιονεσ, ελ µανεϕο δε 
ρεχιχλαϕε  ψ λα τιενδα υνιϖερσιταρια. 
Εν λα αχτυαλιδαδ, Φυνδαυτ⌠νοµα σε ηα χονσολιδαδο χοµο υνα οργανιζαχι⌠ν 
σ⌠λιδα θυε ηα λογραδο φορταλεχερ, αφιανζαρ συσ εµπρεσασ σοχιαλεσ ψ εξπανδιρ συ 
ραδιο δε αχχι⌠ν α µ〈σ χοµυνιδαδεσ δε εσχασοσ ρεχυρσοσ.  
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Λα Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε τραβαϕα χοµπροµετιδα χον λασ υργενχιασ 
δε λασ περσονασ µ〈σ δεσπροτεγιδασ δελ συροχχιδεντε χολοµβιανο, προµοϖιενδο 
ελ χοµπροµισο, λα ρεσπονσαβιλιδαδ ψ λα εθυιδαδ εν ελ χοµπορταµιεντο δε συ 
ταλεντο ηυµανο, σιενδο αδεµ〈σ, τρανσπαρεντε εν συσ αχχιονεσ ψ τενιενδο λα 
τιχα χοµο βασε φυνδαµενταλ δε συ λαβορ, λο θυε σε εϖιδενχια εν ελ 
µεϕοραµιεντο δε λα χαλιδαδ δε  ϖιδα δε µ〈σ δε 300 νι〉οσ ψ 80 ϕ⌠ϖενεσ δε λα 
χοµυνιδαδ. 
 
 
1.1.4  ∆ιρεχχιοναµιεντο Εστρατγιχο δε λα Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε 
Οχχιδεντε 
 
 
Μισι⌠ν4 

 
Σοµοσ υνα Φυνδαχι⌠ν χυψα ραζ⌠ν δε σερ εσ ελ φοµεντο δελ δεσαρρολλο ηυµανο 
σοστενιβλε, θυε περµιτα λα γεστι⌠ν δε χαπιταλ σοχιαλ ψ ηυµανο; χοντριβυψενδο α 
λα προψεχχι⌠ν σοχιαλ δε λα Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε ψ αλ προγρεσο 
σοχιο−εχον⌠µιχο δε λα ρεγι⌠ν ϖαλλεχαυχανα, φυνδαµενταδοσ εν λα εφιχιενχια ψ λα 
τρανσπαρενχια εν ελ µανεϕο δε λοσ ρεχυρσοσ, ελ ρεσπετο, λα εθυιδαδ ψ λα 
γενεραχι⌠ν δε χονφιανζα. 
 
 
ςισι⌠ν5 
 
 
Σερ υνα Φυνδαχι⌠ν αφιανζαδα ψ εντρελαζαδα εν συσ προχεσοσ χον λα ΥΑΟ θυε 
παρτιχιπα αχτιϖαµεντε εν ελ προγρεσο δε λα ρεγι⌠ν, προµοϖιενδο χοµυνιδαδεσ 
γεστορασ δε συ προπια σοστενιβιλιδαδ ψ δε συσ ποτενχιαλιδαδεσ, απλιχανδο 
µοδελοσ διν〈µιχοσ δε δεσαρρολλο θυε λογρεν ελ αχχεσο λεγτιµο α συσ 
λιβερταδεσ, δερεχηοσ ηυµανοσ ψ νιϖελεσ δε ϖιδα εθυιτατιϖοσ. 

 
1.1.5  Πρινχιπιοσ ψ ϖαλορεσ ινστιτυχιοναλεσ.  Λοσ πρινχιπιοσ ψ ϖαλορεσ 
ινστιτυχιοναλεσ οριενταν  χαδα υνα δε λασ αχχιονεσ δε Φυνδαυτ⌠νοµα, λο θυε 
περµιτε θυε ελ τραβαϕο εν εθυιπο λογρε τρανσφορµαρ χοµυνιδαδεσ. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ΦΥΝ∆ΑΥΤΝΟΜΑ. Προψεχτο Ινστιτυχιοναλ Φυνδαυτ⌠νοµα. Σαντιαγο δε Χαλι. 

2012. 1 αρχηιϖο δε χοµπυταδορ. 
 
5 Ιβδ. π.5 
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1.1.1.5  Πρινχιπιοσ Ινστιτυχιοναλεσ6  
 

•   Λα εφιχιενχια ψ τρανσπαρενχια εν λα αδµινιστραχι⌠ν δε λοσ ρεχυρσοσ: Ελ 
χοµπροµισο ψ λα χονχιενχια δε λασ βυενασ πρ〈χτιχασ ενφοχαδασ εν θυε τοδοσ 
λοσ ρεχυρσοσ θυε λλεγυεν α νυεστρα αδµινιστραχι⌠ν, σεαν δεβιδαµεντε υτιλιζαδοσ 
δε υνα µανερα χλαρα ψ ϖισιβλε. 

 
 

• Λα εθυιδαδ: Λα τενδενχια α βυσχαρ ελ βαλανχε εν νυεστρασ αχχιονεσ 
περµιτιενδο υν αχχεσο ιγυαλιταριο ψ βενφιχο α λασ περσονασ φαϖορεχιδασ πορ 
εστασ αχχιονεσ ταντο διρεχτασ χοµο ινδιρεχτασ. 
 

 
• Ρεσπετο: Εσ ελ ρεχονοχιµιεντο δελ ϖαλορ θυε τιενε χαδα ινδιϖιδυο, φαµιλια, 
γρυπο ψ/ο χοµυνιδαδ, ρεσαλτανδο σιεµπρε συσ ποτενχιαλεσ ψ ριθυεζασ, ταντο 
σοχιαλεσ χοµο περσοναλεσ. 
 

 
• Χονφιανζα: Μοστραρ σεγυριδαδ ψ χρεδιβιλιδαδ εν λασ αχχιονεσ φυτυρασ, 
γαραντιζανδο τοδασ λασ αχχιονεσ παρα αλχανζαρ λοσ ρεσυλταδοσ εσπεραδοσ εν 
δετερµιναδασ σιτυαχιονεσ.  
 
 
1.1.2.5  ςαλορεσ ινστιτυχιοναλεσ7.  Εντενδιδοσ χοµο λασ χρεενχιασ αρραιγαδασ 
θυε δεφινεν λοσ χοµπορταµιεντοσ δε λασ περσονασ θυε ηαχεν παρτε δε 
Φυνδαυτ⌠νοµα. 
 
 
• Ρεσπονσαβιλιδαδ: Ασυµε χον πρεστανχια λασ χονσεχυενχιασ θυε λασ 
οµισιονεσ, οβρασ ψ εξπρεσιονεσ γενεραν εν ελ εντορνο, λα ϖιδα δε λοσ δεµ〈σ ψ 
λοσ ρεχυρσοσ ασιγναδοσ αλ χαργο χονφεριδο. Προµυεϖε πρ〈χτιχασ σαλυδαβλεσ παρα 
προδυχιρ, µανεϕαρ ψ υσαρ λασ ηερραµιεντασ ψ µατεριαλεσ θυε σε λε χονφιερε. 
 
 
• Σολιδαριδαδ: Σεντιµιεντο δε υνιδαδ βασαδο εν ελ αλχανχε δε µετασ ο 
ιντερεσεσ χοµυνεσ. 
 
 
• Χοµπροµισο: Ελ εσφυερζο ϖολυνταριο πορ παρτε δε λοσ χολαβοραδορεσ δε λα 
Φυνδαχι⌠ν θυε αχτα δε υνα φορµα θυε ϖα µ〈σ αλλ〈 δε λοσ ιντερεσεσ δε λα 
ινστιτυχι⌠ν. 
 

                                                           
6 Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε � Φυνδαυτ⌠νοµα. Προψεχτο δε προψεχχι⌠ν Σοχιαλ. 
Σαντιαγο δε Χαλι. 2012. 1 αρχηιϖο δε χοµπυταδορ  
 
7 Ιβδ., π.4  
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• Χαλιδαδ: Χαπαχιδαδ παρα σατισφαχερ νεχεσιδαδεσ ιµπλχιτασ ο εξπλχιτασ 
χονφορµε α λοσ ρεθυεριµιεντοσ εσταβλεχιδοσ 
 
 
• Τραβαϕο εν Εθυιπο: Χαπαχιδαδ δε ρεπρεσενταρ εν ελ χοµπα〉ερισµο λα 
οπορτυνιδαδ δε υνιρ λοσ εσφυερζοσ δε µανερα αρµ⌠νιχα ψ χον βυενα αχτιτυδ 
παρα ελ δεσαρρολλο δε διφερεντεσ αχτιϖιδαδεσ. 
 
 
• Αχτιτυδ δε Σερϖιχιο: Οριενταδοσ α αχοµπα〉αρ α χυαλθυιερ συϕετο θυε 
ρεθυιερα αποψο δε λα Φυνδαχι⌠ν ηαστα ελ λογρο δε συσ νεχεσιδαδεσ ψ θυε 
συπερε συσ εξπεχτατιϖασ. 
 
 
• Ρετροαλιµενταχι⌠ν ψ Απρενδιζαϕε Ινστιτυχιοναλ: Φλυϕο χονσταντε δε 
ινφορµαχι⌠ν εν δοβλε σεντιδο δε λασ εξπεριενχιασ, αχιερτοσ ψ ερρορεσ θυε 
περµιτα λα βσθυεδα χοντινυα δε λα εξχελενχια εν τοδοσ λοσ προχεσοσ. 
 
 
1.1.6  Οβϕετιϖοσ δε λα Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε � Φυνδαυτ⌠νοµα 
 
 
• Εστρυχτυραρ προγραµασ  οριενταδοσ αλ δεσαρρολλο ιντεγραλ δε λασ ποβλαχιονεσ 
οβϕετιϖο χον βασε εν λα προµοχι⌠ν δε εµπρεσασ σοχιαλεσ ψ γρυποσ ασοχιατιϖοσ. 
 
 
• Χρεαρ εσπαχιοσ παρα ελ εϕερχιχιο δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ δε λα ποβλαχι⌠ν 
υνιϖερσιταρια: αλυµνοσ, προφεσορεσ, διρεχτιϖοσ; µεδιαντε συ ϖινχυλαχι⌠ν α 
προψεχτοσ εδυχατιϖοσ ψ δε δεσαρρολλο ηυµανο ιντεγραλ. 
 
 
• Χονσολιδαρ υνα οργανιζαχι⌠ν, χον ρεχονοχιµιεντο ψ ϖισιβιλιδαδ ρεγιοναλ ψ 
ναχιοναλ, δοταδα δε χαπαχιδαδ παρα εστρυχτυραρ αλιανζασ χον οτρασ εντιδαδεσ. 
 
 
• ∆εσαρρολλαρ αλιανζασ εστρατγιχασ ψ τραβαϕο εν ρεδ χον ινστιτυχιονεσ δε σιµιλαρ 
νατυραλεζα ψ οβϕετιϖο. 
 
• Ρεαλιζαρ προγραµασ δε δεσαρρολλο ηυµανο ψ σοχιαλ σοστενιβλεσ, δε φορµαχι⌠ν 
περσοναλ, προχεσοσ δε εδυχαχι⌠ν φορµαλ ψ νο φορµαλ, χαπαχιταχι⌠ν τχνιχα χον 
λοσ διφερεντεσ γρυποσ ποβλαχιοναλεσ ψ οργανιζαχιονεσ δε βασε. 
 
 
• Προµοϖερ εµπρεσασ σοχιαλεσ σιν 〈νιµο δε λυχρο χοµο υνα ρεαλ εστρατεγια δε 
προδυχιρ εµπλεοσ α λοσ σεχτορεσ, οβϕετιϖοσ δε λα φυνδαχι⌠ν ψ χοαδψυϖαρ α συ 
προπιο φυνχιοναµιεντο. 
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1.2  ΠΡΕΣΕΝΤΑΧΙΝ ∆Ε ΛΑ ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ΕΝΤΡΕΤΕϑΙ∆ΟΣ8 
 
 
Εσ υνα φυνδαχι⌠ν σιν 〈νιµο δε λυχρο, δε χαρ〈χτερ πριϖαδο, δοµιχιλιαδα εν 
Σαντιαγο δε Χαλι, χονστιτυιδα µεδιαντε ∆οχυµεντο Πριϖαδο δελ 11 δε Ενερο δε 
2011 ε ινσχριτα εν λα Χ〈µαρα δε Χοµερχιο δε Χαλι, ελ 31 δε Ενερο δε 2011 βαϕο 
νµερο 166 δελ λιβρο Ι. 
 
 
Εντρετεϕιδοσ εσ υνα Φυνδαχι⌠ν; λα χυαλ ναχε δε υν γρυπο δε προφεσιοναλεσ 
σο〉αδορεσ, χρεατιϖοσ ψ σενσιβλεσ α λα ϖιδα, ινθυιετοσ πορ λα νατυραλεζα δελ σερ 
ηυµανο, πορ συ φορµα δε δεσχυβριρ, δε σεντιρ ψ σιγνιφιχαρ ελ µυνδο, πορ συσ 
χαµιναρεσ ηαχια λα χονσχιενχια εν εσα νεχεσιδαδ δε ϖολϖερ λα µιραδα σοβρε σ 
µισµοσ ψ σοβρε λοσ οτροσ εν λασ ρελαχιονεσ θυε εσταβλεχε δα α δα. 
 
 
Χον εστα ινθυιετυδ, Εντρετεϕιδοσ σε ινσχριβε δεντρο δε λα εδυχαχι⌠ν 
χοµπλεµενταρια παρα αβριρ εσπαχιοσ δε ρεφλεξι⌠ν ψ χονστρυχχι⌠ν δελ 
χονοχιµιεντο, ιµπαχτανδο νο σολαµεντε εν λασ πρ〈χτιχασ εδυχατιϖασ φορµαλεσ; 
σινο ταµβιν εν ελ δεσαρρολλο ιντεγραλ ψ αρµονιοσο δελ σερ ηυµανο εν συ γρυπο 
φαµιλιαρ, εν λα χοµυνιδαδ, εν συ εντορνο ψ εν ελ τραβαϕο, εσπερανδο χοµο 
προπ⌠σιτο θυε χαδα σερ ηυµανο πυεδα σερ αγεντε δε συ προπια ϖιδα, 
ινϖιστινδολα δε ελεµεντοσ προπιοσ ψ χυλτυραλεσ, παρα τρασµιτιρ ψ περπετυαρ συ 
εξπεριενχια. 
 
 
Φιγυρα 5.  Λογο δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Φυεντε: ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ΕΝΤΡΕΤΕϑΙ∆ΟΣ. Ινφορµαχι⌠ν Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 
π.1. 1 αρχηιϖο δε χοµπυταδορ  
 
 
 
 
                                                           
8 ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ΕΝΤΡΕΤΕϑΙ∆ΟΣ. Ινφορµαχι⌠ν Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. Σαντιαγο δε Χαλι. 2012. 
1 αρχηιϖο δε χοµπυταδορ. 
 



 

27 

 

1.2.1  ∆ιρεχχιοναµιεντο Εστρατγιχο 
 
 
Μισι⌠ν 

 
Απορταρ α λοσ συϕετοσ θυε παρτιχιπαν εν νυεστροσ προγραµασ ελεµεντοσ παρα λα 
χονστρυχχι⌠ν δε συ προψεχτο δε ϖιδα, σερεσ ηυµανοσ θυε ηαγαν χονσχιενχια δε 
συσ ποσιβιλιδαδεσ, σε απροπιεν δε συσ χονοχιµιεντοσ, εξπεριενχιασ, αχχιονεσ ψ 
εµοχιονεσ δε αχυερδο χον συσ παρτιχυλαριδαδεσ ψ µοµεντοσ δε ϖιδα, 
ρεσιγνιφιχανδο ασ λα ρελαχι⌠ν χονσιγο µισµο, λοσ οτροσ ψ χον συ εντορνο. 
Εντρετεϕιδοσ αχοµπα〉α εστε προχεσο δε ϖιδα δε χαδα συϕετο α τραϖσ δε 
χοντεξτοσ ψ προγραµασ εδυχατιϖοσ θυε πριϖιλεγιαν ελεµεντοσ προπιοσ δε λα 
ναρρατιϖα ψ ελ αρτε χοµο ρεχυρσοσ παρα λα οργανιζαχι⌠ν ιντεριορ9. 

 
 
ςισι⌠ν10 

 
Εν ελ 2015 εσταρεµοσ χονσολιδαδοσ χοµο φυνδαχι⌠ν χον υν χυβριµιεντο δελ 
50% δε νυεστροσ προγραµασ ψ υν ρεχονοχιµιεντο εν ελ σεχτορ δε νυεστρα 
προπυεστα δε ϖαλορ. 
 
 
1.2.2  Πρινχιπιοσ Πεδαγ⌠γιχοσ11 
 

• Ελ σερ ηυµανο, παρα Εντρετεϕιδοσ, εσ χονχεβιδο χοµο υν σερ χον 
χαπαχιδαδεσ ψ ποσιβιλιδαδεσ δε δεσαρρολλο φσιχο, χογνιτιϖο, αφεχτιϖο ψ σοχιαλ α 
παρτιρ δε υνα ρελαχι⌠ν διαλ⌠γιχα χον ελ οτρο. Υνα µιραδα θυε σε πλαντεα δεσδε λο 
ποσιτιϖο, εσ δεχιρ, δεσδε λο θυε τιενε ψ νο δεσδε λο θυε λε φαλτα, δεσδε συσ 
οπορτυνιδαδεσ παρα ενφρενταρ συσ διφιχυλταδεσ; σε ρεχονοχε υν σερ ρεφλεξιϖο, 
προποσιτιϖο, χαπαζ δε τρανσφορµαρ συ εντορνο ψ χρεαρ σεντιδο προπιο δε λ. Σε 
ρεχονοχε χοµο υν σερ χονστρυιδο α παρτιρ δε συ ηιστορια, δελ τεϕιδο δε συσ 
ρελαχιονεσ ψ δε λα παρτιχυλαριδαδ δε συσ µοµεντοσ δε ϖιδα. 
 
 
• Σε χονχιβε ταµβιν ελ σερ ηυµανο χοµο υν σερ δε λενγυαϕε, ελ χυαλ σε 
χονστιτυψε α σ µισµο α τραϖσ δε υν εντρετεϕιδο δε σιγνοσ ψ σµβολοσ θυε ϖαν 
δανδο σεντιδο α λο θυε εσ. Πορ ταντο χονστρυψε ρεαλιδαδεσ, τεϕε εξπεριενχιασ α 
παρτιρ δελ αχτο χονσταντε δε σιγνιφιχαρ, δε ιντερπρεταρσε, ιντερπρεταρ α λοσ δεµ〈σ ψ 
α συ εντορνο. 
 

                                                           
9 Ιβδ. .π 1 
 
10 ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ΕΝΤΡΕΤΕϑΙ∆ΟΣ. Σαντιαγο δε Χαλι. 2012. 1 αρχηιϖο ιµπρεσο. 
 
11 ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ΕΝΤΡΕΤΕϑΙ∆ΟΣ. Ινφορµαχι⌠ν Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. Σαντιαγο δε Χαλι. 2012. 
1 αρχηιϖο δε χοµπυταδορ. 
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• Ελ απορτε χονστρυχτιϖο α λοσ συϕετοσ συργε δε ιντεραχχιονεσ εν λασ θυε σε 
ρεχονοχε θυε χαδα σερ ηυµανο λλεϖα εν σ µισµο υν ιµπυλσο ψ υνα φυερζα 
προπια, νιχα ε ιρρεπετιβλε χον λα θυε αγενχια συ προπια ϖιδα, α παρτιρ δε 
χοµπρενδερ ψ µιραρ λοσ ρεχυρσοσ χον λοσ θυε χυεντα παρα ρελαχιοναρσε χον λ 
µισµο, χον λοσ οτροσ ψ συ εντορνο. 
 
 
• Λοσ προφεσιοναλεσ δε λα χοµυνιδαδ Εντρετεϕιδοσ σιεντεν εν σ µισµοσ λα 
πασι⌠ν πορ σερ αγεντεσ δε χονστρυχχι⌠ν χονϕυντα ψ εν χοµυνιδαδ, συ µαψορ 
ποσιβιλιδαδ εστ〈 εν συ χαπαχιδαδ δε αχογερ, δε δαρ χον περσιστενχια ψ 
χοντινυιδαδ, δε προπονερ ινιχιατιϖασ φρεντε α λασ νεχεσιδαδεσ παρτιχυλαρεσ δε λοσ 
συϕετοσ. 
 
 
• Εντρετεϕιδοσ προπονε λα βσθυεδα δε λα αρµονα εν τρεσ διµενσιονεσ; λο 
συβϕετιϖο, λο τιχο ψ λο εσττιχο. Εν εστα λνεα, λοσ συϕετοσ τιενεν χοµο προπ⌠σιτο 
χρεαρ σεντιδο δε ϖιδα, χοµπρενδερσε α σ µισµοσ εν λοσ διφερεντεσ ρολεσ θυε 
ηαχε παρτε, ρεσιγνιφιχαρ λασ φορµασ δε ρελαχι⌠ν χον ελ µυνδο ψ χονσιγο µισµο, 
µιραρ λοσ οβστ〈χυλοσ χοµο οπορτυνιδαδεσ, ρεχονοχερ ελ δολορ ηυµανο χοµο 
παρτε δε λασ σιτυαχιονεσ θυε σε αφρονταν διαριαµεντε, ενχοντραρ νυεϖασ φορµασ 
δε νεγοχιαχι⌠ν ψ δε ρεσολυχι⌠ν δε χονφλιχτοσ, ιντεριοριζαρ λοσ ελεµεντοσ 
σιγνιφιχατιϖοσ θυε λε οφρεχε ελ µεδιο χυλτυραλ ψ χρεαρ α παρτιρ δε εστο συ 
αγενχιαµιεντο χοµο σερ ηυµανο.  
 
 
1.2.3  Σερϖιχιοσ θυε οφρεχε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ 
 
 
Μαδρεσ Γεσταντεσ 
 
 
• Ταλλερεσ ψ προγραµασ περµανεντεσ παρα αχοµπα〉αρ εν ελ φορταλεχιµιεντο δε 
λασ ρελαχιονεσ τεµπρανασ ψ δελ ινϖεστιµεντο σιγνιφιχατιϖο αλ νυεϖο σερ θυε λλεγα 
αλ µυνδο.  
 
 
Νι〉οσ ε Ινφανχια 
 
 
• Ταλλερεσ ψ προγραµασ περµανεντεσ παρα αχοµπα〉αρ εν ελ φορταλεχιµιεντο δε 
λασ ρελαχιονεσ τεµπρανασ (βεβεσ ρεχιν ναχιδοσ ηαστα νι〉οσ δε 3 α〉οσ χον συσ 
παδρεσ ο αδυλτοσ σιγνιφιχατιϖοσ). 
 
• Ταλλερεσ ψ προγραµασ περµανεντεσ παρα αχοµπα〉αρ εν ελ δεσαρρολλο δε λασ 
χαπαχιδαδεσ δε λοσ νι〉οσ,  συσ ενχυεντροσ χον ελ µυνδο, χονσιγο µισµο ψ χον 
ελ οτρο (γρυποσ δε διφερεντεσ εδαδεσ δεσδε λοσ 2 ηαστα λοσ 14 α〉οσ). 
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ϑ⌠ϖενεσ 
 
 
• Ταλλερεσ ψ προγραµασ περµανεντεσ παρα ελ αχοµπα〉αµιεντο εν λα 
χονστρυχχι⌠ν ψ ρεσιγνιφιχαχι⌠ν δελ προψεχτο δε ϖιδα δε αδολεσχεντεσ ψ ϕ⌠ϖενεσ. 
 
 
Αδυλτοσ 
 

• Ταλλερεσ ψ προγραµασ περµανεντεσ παρα ελ αχοµπα〉αµιεντο εν λα 
χονστρυχχι⌠ν ψ ρεσιγνιφιχαχι⌠ν δελ προψεχτο δε ϖιδα δε λοσ αδυλτοσ α παρτιρ δε συ 
µοµεντο δε ϖιδα.  
 
• Ταλλερεσ, χονφερενχιασ ψ προγραµασ δε φορµαχι⌠ν ψ αχοµπα〉αµιεντο εν λα 
λαβορ δε εδυχαρ αλ σερ ηυµανο. 
 
 
Αγεντεσ εδυχαδορεσ, προµοτορεσ δε χυλτυρα ψ ρεσπονσαβλεσ δελ χυιδαδο  
ψ ατενχι⌠ν ιντεγραλ αλ σερ ηυµανοσ 
 
 
• Ταλλερεσ, σεµιναριοσ ψ προγραµασ δε φορµαχι⌠ν (διπλοµαδοσ) ψ 
αχοµπα〉αµιεντο εν λα λαβορ δε εδυχαρ αλ σερ ηυµανο. 
 
• Ασεσορα ψ αχοµπα〉αµιεντο ινστιτυχιοναλ εν εδυχαχι⌠ν ψ πεδαγογα εν λοσ 
νυεϖοσ ρετοσ δε λα νι〉εζ ψ ελ σερ ηυµανο. 
 
• Προψεχτοσ δε ιντερϖενχι⌠ν εδυχατιϖα. 
 
• Αχοµπα〉αµιεντο εν Εϖεντοσ Χυλτυραλεσ. 
 
• Παρτιχιπαχι⌠ν ψ αχοµπα〉αµιεντο εν γρυποσ δε εστυδιοσ. 
 
 
Οτροσ Σερϖιχιοσ 
 
 
Εντρετεϕιδοσ παρα λα ρεαλιζαχι⌠ν δε συσ προγραµασ βρινδα υν εσπαχιο ρεχονοχιδο 
χοµο χεντρο δε ιντερτεξτυαλιδαδ ψ ριθυεζα χυλτυραλ; χαδα τεξτο (χυεντοσ, ποεσασ, 
χανχιονεσ, πελχυλασ), χαδα ελεµεντο (ττερεσ, πιντυρασ, τεσοροσ, νατυραλεζα) ψ 
χαδα ρινχ⌠ν φαϖορεχεν λα οργανιζαχι⌠ν δε σιγνιφιχαδοσ χοηερεντεσ παρα λα 
βσθυεδα δε λα αρµονα εντρε λο συβϕετιϖο, λο τιχο ψ λο εσττιχο δε χαδα σερ θυε 
ιντεραχτα εν ελλα. Εστε εσπαχιο δε µαγια ψ ρεαλιδαδεσ εσ λα Βιβλιοτεχα 
Χυενταλεγρασ, λα χυαλ οφρεχε σερϖιχιοσ περµανεντεσ παρα τοδοσ εν συ χαµιναρ 
πορ λα ϖιδα. 
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Φιγυρα 6.  Λογο δε λα Βιβλιοτεχα Χυενταλεγρασ 
 

 

 

 

 

 

Φυεντε: ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ΕΝΤΡΕΤΕϑΙ∆ΟΣ. Ινφορµαχι⌠ν Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 
2012. 1 αρχηιϖο δε χοµπυταδορ 

 
Νυεστρασ ϕορναδασ εσπεχιαλεσ 
 

• Ηορασ δελ χυεντο πορ γρυποσ δε εδαδ ψ εν φαµιλια. Παρτιχιπαχι⌠ν εν Χλυβ δε 
λεχτυρα. (υνα ηορα σεµαναλµεντε). 
 
 
• Γρυποσ δε λεχτυρα παρα λοσ µ〈σ ινθυιετοσ. (υνα ηορα χαδα θυινχε δασ). 
 
 
• Λυναδασ παρα ενχοντραρνοσ χον τοδοσ, χον ελ φυεγο ψ λα λυνα (µενσυαλ � 
βιµενσυαλ). 
 
 
• Εϖεντοσ χυλτυραλεσ αλρεδεδορ δε αρτιστασ, εξπερτοσ, νο ταν εξπερτοσ, νο ταν 
αρτιστασ ψ ηοµβρεσ χοµυνεσ (χον προγραµαχι⌠ν). 
 
 
• Εσπαχιοσ αβιερτοσ παρα δισφρυταρ λα βιβλιοτεχα εν φαµιλια (ϕορναδασ δε χυατρο 
ηορασ δοσ ϖεχεσ πορ σεµανα). 
 
 

• ςισιτασ πεδαγ⌠γιχασ παρα ινστιτυχιονεσ (προγραµαχι⌠ν αχορδαδα χον λα 
ινστιτυχι⌠ν) 
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1.2.4  Πρεσενταχι⌠ν δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο12.  Α χοντινυαχι⌠ν ινφορµαχι⌠ν ρελαχιοναδα χον ελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο εν χυαντο α λα ινιχιατιϖα δε λα 
προπυεστα, δε λασ εστρατεγιασ δε χοµερχιαλιζαχι⌠ν ψ δε ϖεντα δελ µισµο εντρε 
λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ ψ λασ ινστιτυχιονεσ εδυχατιϖασ δε λα χιυδαδ δε Χαλι, 
θυιενεσ σε ηαν ιντερεσαδο πορ ηαχερσε παρτιχιπεσ δε λα πριµερα ϖερσι⌠ν δελ 
προγραµα. 
 
 
1.2.4.1  Συργιµιεντο δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο.  Ελ προγραµα δε φορµαχι⌠ν συργε δε λα νεχεσιδαδ δε λα σε〉ορα 
Γλαδψσ Χ〈νδελο, διρεχτορα δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ ψ µαεστρασ δελ 
µισµο εν συσ προχεσοσ δε ασεσορα, αχοµπα〉αµιεντο  ψ φορµαχι⌠ν χον Λυζ 
Γαβριελα Πυερτα, πσιχ⌠λογα δε λα Υνιϖερσιδαδ δελ ςαλλε χον εξπεριενχια εν 
τραβαϕο χον µαεστροσ ψ αχοµπα〉αµιεντο εν ελ αυλα χον λοσ νι〉οσ, παρτιχιπαντε 
εν προψεχτοσ χον ελ γρυπο δε Ινϖεστιγαχι⌠ν: Λενγυαϕε, Εδυχαχι⌠ν ψ Χογνιχι⌠ν 
δε λα µισµα υνιϖερσιδαδ, ασεσορα περµανεντε δε ηογαρεσ ινφαντιλεσ δελ ΙΧΒΦ ψ 
ϕαρδινεσ ινφαντιλεσ δελ σεχτορ πριϖαδο. Μιεµβρο δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 
 
 
Λα ινιχιατιϖα εσ πενσαδα χοµο υν προγραµα δε φορµαχι⌠ν σολο παρα λασ 
µαεστρασ δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ, περο ποστεριορµεντε ϖεν λα 
ποσιβιλιδαδ δε βυσχαρ υν εσπαχιο διφερεντε ψ δαρλο α χονοχερ εν οτρασ 
ινστιτυχιονεσ, παρα λο χυαλ σε δα ινιχιο α λα βσθυεδα δε αλιανζασ εστρατγιχασ 
θυε φαχιλιτεν χονταρ υνασ ινσταλαχιονεσ φσιχασ, υν σοπορτε αδµινιστρατιϖο ψ υν 
ρεχονοχιµιεντο εν ελ µεδιο εδυχατιϖο φορµαλ ψ νο φορµαλ. 
 
 
Λα βσθυεδα δε λασ αλιανζασ  χοµιενζα χον λα σε〉ορα Ισαβελλα, µαδρε δε υν 
νι〉ο δελ Ηογαρ Λοσ Χαλε〉ιτοσ ψ νοϖια δε υν αµιγο δε ℑνγελα Μαρα ∆υθυε 
Βοτερο, υνα δε λασ φυνδαδορασ δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. Ισαβελα λαβοραβα 
εν Χοµφανδι εν λα σεχχι⌠ν δε Εδυχαχι⌠ν παρα ελ ∆εσαρρολλο Ηυµανο ψ ελ 
Τραβαϕο ηαχιενδο λοσ χονϖενιοσ ινστιτυχιοναλεσ. Εστε αχερχαµιεντο σε χαε αλ 
ενχοντραρσε λα Ινστιτυχι⌠ν εν προχεσο δε αχρεδιταχι⌠ν ψ χον ϖισιτα δε παρεσ, 
αδιχιοναλ α εστο Ισαβελλα δεχιδε ρετιραρσε δε λα Ινστιτυχι⌠ν. 
 
 
Λυεγο σε χονταχτα α Ηοοϖερ ∆ελγαδο, ϑεφε δελ ∆επαρταµεντο δε Ηυµανιδαδεσ 
δε λα Υνιϖερσιδαδ Ιχεσι, θυιεν παρτιχιπ⌠ εν λα µεσα δεπαρταµενταλ δε λεχτυρα ψ 
εσχριτυρα χονϖοχαδα πορ λα Βιβλιοτεχα ∆επαρταµενταλ. Σε λε ηαχε λλεγαρ λα 
ινφορµαχι⌠ν α Ηοοϖερ ψ α πεσαρ δε εξιστιρ υν ενχυεντρο, νο εσ ποσιβλε λλεγαρ α 
υν αχυερδο. 

 
Φιναλµεντε, λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ σε χοµυνιχα χον Φελιπε Ηυρταδο, 
∆ιρεχτορ δε λα Φυνδαχι⌠ν δε λα Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε � 

                                                           
12

 ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ΕΝΤΡΕΤΕϑΙ∆ΟΣ. Ινφορµαχι⌠ν Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 1 αρχηιϖο ιµπρεσο. 
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Φυνδαυτ⌠νοµα θυιεν ρεσυλτα σερ αµιγο δε ℑνγελα Μαρα ∆υθυε δεσδε ελ 
χολεγιο, αµβοσ ηαχαν παρτε δε υν γρυπο δε λιδεραζγο λλαµαδο Ναυτιλυσ δελ 
χολεγιο Χλαρετ. Σε λε πρεσεντα λα προπυεστα α Φελιπε Ηυρταδο, θυιεν δα ϖα λιβρε 
παρα ποδερ αϖανζαρ. 
 
 
Χον ελ προπ⌠σιτο δε δαρ χοντινυιδαδ α λα προπυεστα δελ προγραµα δε φορµαχι⌠ν, 
Γλαδψσ Χ〈νδελο χονϖοχα α τοδασ λασ διρεχτορασ δε λοσ ηογαρεσ ινφαντιλεσ χον 
θυιεν ελλα τιενε υν ϖνχυλο α υν δεσαψυνο.  
Λα χιτα σε δα εν ελ Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ, ασιστιενδο χερχα δε 20 
περσονασ εντρε θυιενεσ σε σε〉αλα α Μαρισολ Παβ⌠ν δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Ρεναχερ ψ 
α Σανδρα Πατριχια Σαλαζαρ, ενχαργαδα δε λα σαλα ινφαντιλ δε λα Βιβλιοτεχα 
∆επαρταµενταλ. 
 
 
Εν εστε πριµερ ενχυεντρο σε διο υν ιντερσ πορ παρτε δε Σανδρα δε πρεσενταρ λα 
προπυεστα α βιβλιοτεχαριοσ ψ προµοτορεσ δε λα λεχτυρα. ∆ε ιγυαλ µανερα λασ 
διρεχτορασ δε λοσ ηογαρεσ ινφαντιλεσ ηιχιερον λα σολιχιτυδ δε χοµυνιχαρ λα 
ινιχιατιϖα χον ελ φονδο δελ ΙΧΒΦ παρα  εϖαλυαρ λασ οπχιονεσ δε  φινανχιαχι⌠ν, 
παρα λο χυαλ ℑνγελα Μαρα ∆υθυε, φυνδαδορα δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ ηαβλα 
χον ελ ∆ιρεχτορ δελ ΙΧΒΦ παρα ινδιχαρλε λοσ βενεφιχιοσ ψ ρεθυισιτοσ παρα θυε υνα 
µαεστρα δελ  ΙΧΒΦ πυεδα τοµαρ υν χρδιτο, περο νο σε λογρ⌠ παρτιχιπαχι⌠ν 
δεβιδο α λα φορµα δε παγο (παγο εν εφεχτιϖο ο χηεθυε ψ παγο χον ταρϕετα δεβιτο 
ο χρδιτο), δε µανερα θυε σολο λασ µαεστρασ δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ πορ 
συ  ινδεπενδενχια ψ γεστι⌠ν δεσδε λα διρεχχι⌠ν πυδιερον σερ παρτε δελ Προγραµα 
δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο. 
 
 
Εν ηορασ δε λα ταρδε σε ρεαλιζαρον δοσ ρεφριγεριοσ εν λοσ θυε φυερον χονϖοχαδοσ 
διρεχτορασ, χοορδιναδορασ, πσιχ⌠λογασ δε διφερεντεσ ϕαρδινεσ ψ χολεγιοσ θυιενεσ 
ψα τεναν υν ϖνχυλο χον Λυζ Γαβριελα Πυερτα; Μαρτηα δε Κεστεµβεργ, 
χοορδιναδορα δε πρεεσχολαρ δελ χολεγιο ϑεφφερσον; Χαρολινα ∆υθυε, Πσιχ⌠λογα δε 
λα Υνιϖερσιδαδ δελ ςαλλε, παρτιχιπαντε εν προψεχτοσ χον ελ Γρυπο δε 
Ινϖεστιγαχι⌠ν: Λενγυαϕε, Εδυχαχι⌠ν ψ Χογνιχι⌠ν δε λα µισµα υνιϖερσιδαδ, 
ασεσορα ε ιντερϖεντορα δε λα Μεσα ∆επαρταµενταλ δε Λεχτυρα, φορµαχι⌠ν εν 
Λιτερατυρα Ινφαντιλ Ταλλερ Εσπανταπ〈ϕαροσ (Ψολανδα Ρεψεσ) Βογοτ〈 ψ ∆ιρεχτορα 
Πεδαγ⌠γιχα δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ; ϑεσσιχα Γ⌠µεζ, θυιεν βρινδα 
αχοµπα〉αµιεντο ϖιρτυαλ  ψ Ολγα Χεχιλια, ∆ιρεχτορα δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Μιχηιν. 
 
 
Σε χονστρυψ⌠ υνα βασε δε δατοσ χον λοσ χονταχτοσ θυε σε λογραρον χονσεγυιρ ψ 
σε ενϖι⌠ λα ινφορµαχι⌠ν εν διγιταλ. ϑεσσιχα σε ενχαργ⌠ δε ελαβοραρ υν φλψερ παρα 
υβιχαρλο εν λασ χαρτελερασ δε λοσ χολεγιοσ ψ λοσ ϕαρδινεσ. 
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Φιγυρα 7. Φλψερ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φυεντε: ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ΕΝΤΡΕΤΕϑΙ∆ΟΣ. Ινφορµαχι⌠ν Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 
2012. 1 αρχηιϖο δε χοµπυταδορ 

 
Πορ παρτε δε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα, Βιβιανα Εσχοβαρ, λα ασιστεντε δε 
Φελιπε Ηυρταδο, εστυϖο αλ πενδιεντε δε λα ρεχεπχι⌠ν ψ ενϖο δε λλαµαδασ, 
χορρεοσ, δε λασ ινσχριπχιονεσ ψ δε ρεαλιζαρ ελ εµπαλµε χον λο αδµινιστρατιϖο αλ 
ιντεριορ δε λα οργανιζαχι⌠ν ψ Λυζ Γαβριελα  ενϖι⌠ ινφορµαχι⌠ν α λα Φυνδαχι⌠ν 
Γερµινανδο δε Περειρα δονδε ελλα ταµβιν ηα ηεχηο ασεσορασ ψ φορµαχιονεσ. 
 
 
Λα πριµερα εξπεριενχια δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο ινιχι⌠ ελ ϖιερνεσ 29 δε αβριλ  δε 2011 χονϖοχανδο νο σ⌠λο α περσονασ 
ινσχριτασ εν ελ προγραµα, σινο α υν γρυπο γρανδε δε χονοχιδοσ ψ αλλεγαδοσ χον 
ελ φιν δε δαρλο α χονοχερ ψ δαρλε απερτυρα. 
 
 
Σε λογρα χονσολιδαρ δοχε µαεστρασ δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ, σιετε 
µαεστρασ δελ χολεγιο Ηεβρεο, τρεσ µαεστρασ δελ χολεγιο ϑεφφερσον, υνα 
πσιχ⌠λογα δε λα φυνδαχι⌠ν Γερµινανδο δε Περειρα. Ελ σ〈βαδο 30 δε αβριλ 
χοµιενζαν λασ ϕορναδασ εσταβλεχιδασ εν υν ηοραριο δε 8:00 αµ α 4:00 πµ χαδα 
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15 δασ εν λασ ινσταλαχιονεσ δε λα Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε ψ συ 
χλαυσυρα σε λλεϖα α χαβο ελ ϖιερνεσ 3 δε διχιεµβρε δε 2011. 
Χον ελ προψεχτο σε βυσχα βενεφιχιαρ α 25 αγεντεσ  εδυχαδορεσ, εντρε λοσ θυε σε 
ηαν δε τενερ εν χυεντα α λοσ πσιχ⌠λογοσ, δοχεντεσ, διρεχτιϖοσ, φονοαυδι⌠λογοσ, 
εντρε οτροσ; θυε τραβαϕαν χον λα ποβλαχι⌠ν ινφαντιλ ψ ϕυϖενιλ εν διστιντασ 
ινστιτυχιονεσ δε εδυχαχι⌠ν φορµαλ ψ νο φορµαλ.  
 
 
1.2.4.2  Χοµερχιαλιζαχι⌠ν δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο.  Λα αχτιϖιδαδ χοµερχιαλ δε λα πριµερα ϖερσι⌠ν δελ προγραµα 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο σε δεσαρρολλ⌠ βαϕο τρεσ πυντοσ 
φυνδαµενταλεσ: 
 
 
1.2.4.3  Ρεχολεχχι⌠ν δε ινφορµαχι⌠ν ψ εστρατεγιασ παρα λα χοµυνιχαχι⌠ν.  
Παρα λα χοµερχιαλιζαχι⌠ν δελ Προγραµα  δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο σε τυϖο εν χυεντα ελ ρεχολεχταρ ινφορµαχι⌠ν δε ινστιτυχιονεσ 
εδυχατιϖασ δε λα χιυδαδ δε Χαλι, δεντρο δε λασ χυαλεσ σε χονταρα χον αλγν 
χονοχιδο θυε τυϖιερα αλγν τιπο δε ρελαχι⌠ν χον λασ περσονασ δελ εθυιπο δε 
τραβαϕο δελ προγραµα δε φορµαχι⌠ν ο ηαψα τενιδο λα οπορτυνιδαδ δε εσχυχηαρ 
αλγο αχερχα δε λα φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ, λογρανδο ιδεντιφιχαρ ελ νοµβρε δε λασ 
χοορδιναδορασ ψ/ο σεχρεταριασ αχαδµιχασ ο περσονασ πυντυαλεσ θυε πυδιεσεν 
ρεχιβιρ λα ινφορµαχι⌠ν ψ α παρτιρ δε εστασ ποδερ ηαχερλεσ υν σεγυιµιεντο θυε 
γαραντιζαρα θυε ρεχιβεν λα ινφορµαχι⌠ν δε µανερα οπορτυνα ψ σε ιντερεσαν πορ 
ηαχερσε παρτιχιπεσ δελ προγραµα.  
 
 
Ελ ρεφερενχιαρ λα ινφορµαχι⌠ν σε χονστιτυψε εν υνα ηερραµιεντα µυψ τιλ δεβιδο α 
θυε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ θυε ψα ηαψαν εσταδο εν εστα πριµερα  εξπεριενχια, 
λα ποδρ〈ν τρανσµιτιρ ψ χοµπαρτιρ α οτροσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ χον ελ φιν δε 
ηαχερλεσ  ϖερ λο ιµπορταντε θυε εσ ελ προψεχτο παρα συσ ϖιδασ ψ παρα ρεπλιχαρλο 
εν λοσ νι〉οσ ψ εν λοσ ϕ⌠ϖενεσ. 
 
 
Χυαδρο 1.  Οργανιζαχι⌠ν δε σιστεµατιζαχι⌠ν δε λασ οργανιζαχιονεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εν ελ περιοδο Αγοστο 2011 ψ Μαρζο 2012 
σε λλεϖ⌠ α χαβο λα αχτιϖιδαδ δε 
σιστεµατιζαχι⌠ν  δε τοδασ λασ 
ινστιτυχιονεσ. Σε ιδεντιφιχ⌠ ελ νοµβρε δε 
χαδα χοορδιναδορα α θυιεν σε λε ηιχιερα 
εντρεγα ινφορµαχι⌠ν δελ προγραµα δε 
φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο (χαρτα περσοναλιζαδα αλ αγεντε 
εδυχατιϖο, φολλετο, σεπαραδορ δε λιβρο) ψ 
ποστεριορµεντε σε ηιζο σεγυιµιεντο χον 
λλαµαδασ. 



 

35 

 

∆ε αχυερδο α λα ινφορµαχι⌠ν θυε σε ϖα ρεχογιενδο δε χαδα ινστιτυχι⌠ν, σε ηα 
χονσιδεραδο περτινεντε υτιλιζαρ υν φολδερ δε µερχαδεο ψ χοµερχιαλιζαχι⌠ν, εν 
ελ θυε σε χονσιγνε τοδο αθυελλο θυε συχεδε εν χαδα υνα δε ελλασ, δε λασ 
ρελαχιονεσ α λασ θυε σε λλεγα χον χαδα περσονα ψ δε λασ σιτυαχιονεσ θυε σε 
πρεσενταν ο σε χονχρεταν. 
 
 
Ελ φολδερ δε µερχαδεο ψ χοµερχιαλιζαχι⌠ν παρα χονσιγναρ λα ινφορµαχι⌠ν δε 
χαδα ινστιτυχι⌠ν χοντιενε λο σιγυιεντε: 
 
 
Ινφορµαχι⌠ν δελ διπλοµαδο.  ςαν ανεξασ λασ ιµπρεσιονεσ δε πυβλιχιδαδ ε 
ινφορµαχι⌠ν δε χοντενιδο, φεχηασ, λογστιχα ψ δεµ〈σ δελ προγραµα δε φορµαχι⌠ν 
α δισποσιχι⌠ν δελ λεχτορ. Τοδο δοχυµεντο ινστιτυχιοναλ θυε ιµπλιθυε ινφορµαχι⌠ν 
αχερχα δελ προγραµα ψ λοσ χορρεοσ ελεχτρ⌠νιχοσ θυε ηαψαν σιδο ενϖιαδοσ παρα 
εσταβλεχερ λοσ χονταχτοσ χον λασ ινστιτυχιονεσ σε δεβεν ιµπριµιρ παρα 
γυαρδαρλοσ φσιχαµεντε, αλ ιγυαλ θυε λασ χαρτασ θυε σε ενϖιαρον δεσδε υν 
πρινχιπιο. 
 
 
Ηοϕα δε ϖιδα δε χαδα ινστιτυχι⌠ν.  Σε δεβε ηαχερ αλγυνασ χατεγορασ 
γενεραλεσ θυε περµιταν ϖισυαλιζαρ λα ρελαχι⌠ν θυε σε τιενε χον λα ινστιτυχι⌠ν. Εν 
λα ηοϕα δε ϖιδα σε ρεγιστραν δεταλλεσ χοµο λασ ϖισιτασ, λασ ρελαχιονεσ, λασ 
µανιφεσταχιονεσ δε λασ περσονασ θυε χοντεσταν. 
Λισταδο δε περσονασ προγραµα δε φορµαχι⌠ν 2012.  Ρεγιστραρ εν υν χυαδρο 
λασ περσονασ ασπιραντεσ α παρτιχιπαρ εν ελ προγραµα δε φορµαχι⌠ν χον ελ φιν δε 
τενερλασ πρεσεντεσ. 
 
 
Ινσχριπχιονεσ. Σε δεϕα υνα χοπια δελ φορµατο δε ινσχριπχι⌠ν σιν διλιγενχιαρ παρα 
αδιχιοναρλα αλ φολδερ ψ δε ιγυαλ µανερα σε ϖαν αδϕυντανδο λοσ φορµατοσ θυε 
ϖαψαν εστανδο λιστοσ. 
 
 
Ιµπρεσι⌠ν δε ινφορµαχι⌠ν αδιχιοναλ. Ιµπριµιρ ινφορµαχι⌠ν δε ιντερσ θυε σε 
εστ ηαχιενδο παρα πυβλιχαρ εν λα ρεδ σοχιαλ Φαχεβοοκ Εντρετεϕιδοσ παρα 
αρχηιϖαρλα εν ελ φολδερ. 
 
 
1.2.4.4  Σεγυιµιεντο ψ αλιµενταχι⌠ν δε λασ ρελαχιονεσ.  Εστα παρτε σε ρεαλιζα 
χον ελ προπ⌠σιτο δε διφερενχιαρ λασ νεχεσιδαδεσ δε λασ ινστιτυχιονεσ, λο θυε 
βυσχαν, συσ ιντενχιονεσ δε θυερερ ηαχερ παρτε δελ προγραµα, λο θυε λεσ ηα 
λλαµαδο λα ατενχι⌠ν δελ µισµο, δεσχυβριρ ↵χυ〈λεσ σον συσ φορµασ δε τραταρ λασ 
περσονασ, σαβερ ↵χυ〈λεσ εραν λοσ µεϕορεσ µοµεντοσ παρα σαβερ λλεγαρλε α λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ ψ δετερµιναρ θυ τιπο δε ινφορµαχι⌠ν σε λεσ πυεδε βρινδαρ α 
λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ παρα θυε σιγαν µ〈σ χονεχταδοσ χον ελ προγραµα 
εδυχατιϖο. 
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1.2.4.5  Χονχρεχι⌠ν δε νεγοχιοσ.  ∆επενδιενδο δε λασ βυενασ ρελαχιονεσ θυε 
σε εσταβλεζχαν χον λασ περσονασ δε λασ ινστιτυχιονεσ σε δα ρεσερϖα α λοσ χυποσ 
δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο παρα θυε λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ τενγαν λα οπορτυνιδαδ δε χυρσαρλο. Εστε πασο σε χονχρετα 
χον ελ φορµυλαριο δε ινσχριπχι⌠ν. 
 
Αχτιϖιδαδ αδιχιοναλ 
 
 
Χαπαχιταχι⌠ν. Εσ υν ταλλερ θυε σε ρεαλιζα εν ελ µεσ δε ϕυλιο, παρα ρευνιρ 
αλγυνασ περσονασ  θυε χονφορµαν ελ εθυιπο δε ϖεντα ψ προµοχι⌠ν δελ 
προγραµασ χον λα φιναλιδαδ δε δαρλεσ α χονοχερ δεταλλεσ δελ µερχαδο, δε λα 
ποβλαχι⌠ν α λα θυε σε εστ〈 διριγιενδο, ρευνιρ υνα σεριε δε αντεχεδεντεσ θυε 
περµιταν εντενδερ  δελ συργιµιεντο δελ προγραµα; τοδο εστο παρα θυε λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ πυεδαν εναµοραρσε δε λα ινιχιατιϖα ψ σεντιρ θυε µ〈σ αλλ〈 
δελ δινερο ψ δελ τιεµπο ινϖερτιδο, σιγνιφιχα υνα τρανσφορµαχι⌠ν δε ϖιδα παρα σι 
µισµο ψ παρα λα ινστιτυχι⌠ν. 
 
 
Α φιν δε δεσταχαρ λα ιµπορτανχια  θυε ρεπρεσεντα εστε τιπο δε προγραµασ θυε 
τραβαϕαν πορ λα εδυχαχι⌠ν ψ λα φορµαχι⌠ν ιντεγραλ δε λα πριµερα ινφανχια ψ δε λα 
ϕυϖεντυδ, περο θυε παρτε πριµερο δε λα φορµαχι⌠ν δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ, εσ 
θυε ρεσυλτα περτινεντε ελ δισε〉ο δε υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε περµιτα 
χαπταρ ελ ιντερσ δε λασ διφερεντεσ οργανιζαχιονεσ δελ σεχτορ πριϖαδο ψ/ο πβλιχο 
παρα θυε ελλοσ προπορχιονεν λοσ ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ θυε αψυδεν α δαρ 
σοστενιµιεντο ψ προψεχχι⌠ν α εστε τιπο δε ινιχιατιϖασ, θυε ποσιβιλιταρα θυε 
µυχηοσ µ〈σ αγεντεσ εδυχατιϖοσ πυεδαν τενερ λα οπορτυνιδαδ δε ϖιϖιρ λα 
εξπεριενχια δελ προγραµα. 
 
 
Εν λα µεδιδα εν θυε σε πρεσεντε υνα  µαψορ χοοπεραχι⌠ν, χοµπλεµενταριεδαδ  
ψ χοηερενχια δε τοδοσ λοσ αχτορεσ ναχιοναλεσ ε ιντερναχιοναλεσ σε ποδρ〈 
ενφρενταρ υν µυνδο µ〈σ χοµπλεϕο. 
 
 
Λα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν σε συστεντα εν λα ελαβοραχι⌠ν δε υν δοχυµεντο 
ινφορµατιϖο ιµπρεσο αχερχα δελ προγραµα ΡςΕ ψ λασ εξπεριενχιασ δε λασ 
µαεστρασ θυε παρτιχιπαρον δε συ πριµερα ϖερσι⌠ν, ταµβιν δε λα ελαβοραχι⌠ν  δε 
υνα ηερραµιεντα αυδιοϖισυαλ εν λα θυε σε χονσιγνεν λασ ϖερβαλιζαχιονεσ ψ λοσ 
τεστιµονιοσ δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ δε λασ διφερεντεσ ινστιτυχιονεσ 
εδυχατιϖασ, χον ελ ιδεαλ δε χονστρυιρ υνασ µεµοριασ δε ϖιδα δελ Προγραµα ΡςΕ; 
αµβασ χοσασ θυεδαραν ρεφλεϕαδασ εν δοσ προδυχτοσ χοµυνιχατιϖοσ: υνα χαρτιλλα 
ψ υν Χ∆, αυνθυε εστε λτιµο νο εσ ποσιβλε δεσαρρολλαρλο δυραντε ελ τρανσχυρσο 
δε λα πασαντα πορ χυεστιονεσ δε πλανιφιχαχι⌠ν, σιν εµβαργο εξιστιρα υν 
χοµπροµισο πορ παρτε δε λα εστυδιαντε δε ρεαλιζαρλο εν υν µοµεντο 
εξτραχαδµιχο παρα θυε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ Εντρετεϕιδοσ πυεδαν 
χονταρ χον εστε προδυχτο χοµυνιχαχιοναλ.  
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Σε πιενσα εν λα ελαβοραχι⌠ν δε υνα χαρτιλλα ινφορµατιϖα πορθυε εσ υν µεδιο εν 
ελ θυε σε λε πυεδε πρεσενταρ δε µανερα χλαρα ψ δεταλλαδα λασ χαραχτερστιχασ δελ 
προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο α αθυελλοσ 
πβλιχοσ εστρατγιχοσ θυε χον συ χαπιταλ ο ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ πυεδεν  
πατροχιναρλο. 
 
 
Παρα λα χονστρυχχι⌠ν δε λα χαρτιλλα ινφορµατιϖα σοβρε ελ προγραµα ΡςΕ ψ λασ 
εξπεριενχιασ δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ, φυε νεχεσαριο ηαχερ υν ραστρεο δε 
φυνδαχιονεσ ε ινστιτυχιονεσ δε 〈µβιτο ναχιοναλ ε ιντερναχιοναλ θυε τυϖιερα εντρε 
συσ λνεασ δε τραβαϕο ψ δε ιντερϖενχι⌠ν χον λασ χοµυνιδαδεσ, λα εδυχαχι⌠ν ψ ελ 
δεσαρρολλο ηυµανο. Λα ινφορµαχι⌠ν θυε σε οβτυϖο δελ ραστρεο σε σιστεµατιζ⌠ εν 
σιετε χατεγορασ: νοµβρε δε λασ ινστιτυχιονεσ, ↵θυινεσ σον?, τιπο δε 
οργανιζαχι⌠ν, ↵θυ ηαχεν?, ↵χ⌠µο σε αχχεδε α ελλοσ?, ↵θυινεσ λα 
χονφορµαν? 
 
 
Σε εντρεϖιστ⌠ α Φελιπε Ηυρταδο, ∆ιρεχτορ δε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ 
ℑνγελα Μαρα ∆υθυε ψ α Χαρολινα ∆υθυε, φυνδαδορασ δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ παρα οβτενερ ινφορµαχι⌠ν σοβρε χαδα φυνδαχι⌠ν, σοβρε λα 
χοµυνιχαχι⌠ν θυε σε µανεϕαν αλ ιντεριορ δε εστασ ψ σοβρε ελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο. 
 
 
Ταµβιν σε απλιχαρον δοσ φοχυσ γρουπσ, υνο παρα ελ εθυιπο δε τραβαϕο δε λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ (σολο σε ηιζο χον λοσ µιεµβροσ δε εστα φυνδαχι⌠ν 
πορθυε φυερον λοσ θυε εστυϖιερον α χαργο δελ δεσαρρολλο δε λασ σεσιονεσ δελ 
προγραµα ψ δε λα φορµαχι⌠ν δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ) ψ οτρο παρα λασ µαεστρασ 
θυε παρτιχιπαρον δε λα πριµερα εξπεριενχια δελ προγραµα ΡςΕ, χον ελ φιν  δε 
αµπλιαρ ψ δε τενερ µ〈σ δεταλλεσ αχερχα δε λα ινιχιατιϖα εδυχατιϖα παρα λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ. 
 
 
Τοδα λα ινφορµαχι⌠ν θυε σε φυε ρεχολεχτανδο α τραϖσ δε εστασ ηερραµιεντασ δε 
ινϖεστιγαχι⌠ν φυε µυψ τιλ αλ µοµεντο δε χονστρυιρ ψ οργανιζαρ λα χαρτιλλα. 
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2.  ΑΝΤΕΧΕ∆ΕΝΤΕΣ ∆Ε ΛΑ  ΠΡΟΠΥΕΣΤΑ 
 
 
Παρα λα ελαβοραχι⌠ν ψ πυεστα εν µαρχηα δε υνα πασαντα Ινστιτυχιοναλ εν λα 
Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε � Φυνδαυτ⌠νοµα εν χονϖενιο χον λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ φυε φυνδαµενταλ τοµαρ χοµο ρεφερεντεσ προπυεστασ, 
ιδεασ ψ τραβαϕοσ δε ινϖεστιγαχι⌠ν ρεαλιζαδοσ εν περοδοσ αχαδµιχοσ αντεριορεσ 
θυε εστυϖιεσεν οριενταδοσ εν λα ελαβοραχι⌠ν ο εν ελ δισε〉ο δε υνα εστρατεγια 
δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε τυϖιερα λα φιναλιδαδ δε µοστραρ σι σε πρετενδα προµοϖερ λα 
λαβορ δε υνα φυνδαχι⌠ν, λα διϖυλγαχι⌠ν δε συσ σερϖιχιοσ, ελ φορταλεχιµιεντο δε λα 
χοµυνιχαχι⌠ν εξτερνα ο ιντερνα  ο χυαλθυιερ οτρα σιτυαχι⌠ν εν παρτιχυλαρ. 
 
 
Ηαβερ τενιδο εν χυεντα εστε τιπο δε τραβαϕοσ εν ελ δεσαρρολλο δε εστα πασαντα 
φυε µυψ ιµπορταντε πορθυε σιρϖιερον δε βασε εν λα ελαβοραχι⌠ν δε υνα 
εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο, χον λα χυαλ σε πρετενδε ατραερ α πβλιχοσ δε ιντερσ θυε 
ηαγαν παρτε βιεν σεα δελ σεχτορ πριϖαδο ψ/ο πβλιχο παρα χοντριβυιρ αλ 
σοστενιµιεντο δε λοσ προγραµασ οριενταδοσ α λα φορµαχι⌠ν δε αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ ψ εν λα µανερα εν θυε ελλοσ ινχιδεν εν λοσ προχεσοσ δε απρενδιζαϕε  
δε λα πριµερα ινφανχια ψ α λα ϕυϖεντυδ, πριµανδο λα νεχεσιδαδ δε γενεραρ λα 
ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ αλ ιντεριορ δε λασ οργανιζαχιονεσ ψ α συ ϖεζ προψεχταρ υν 
χαµβιο εν λα σοχιεδαδ. 
  
 
Λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ ψ λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ηαν λογραδο 
προµοχιοναρ ψ διϖυλγαρ ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο εντρε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ πορ µεδιο δε υν φολλετο, χαρτελερασ, 
χοµυνιχαδοσ, ϖισιτασ α λασ ινστιτυχιονεσ εδυχατιϖασ ψ ελ ϖοζ α ϖοζ; περο αηορα 
θυε  εστασ δοσ φυνδαχιονεσ ηαν µανιφεσταδο ελ ιντερσ δε αµπλιαρ λα χοβερτυρα 
δελ προγραµα, δεσεαν διριγιρσε α εσοσ πβλιχοσ θυε ινϖιερταν ψ γενερεν λοσ 
ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ παρα ελ µισµο, πορ λο θυε σε βυσχα λλεγαρ χον υνα 
εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε λοσ ινφορµε ψ λοσ σενσιβιλιχε αχερχα δε λα 
προπυεστα. 
 
 
Λοσ σιγυιεντεσ ρεφερεντεσ ο τραβαϕοσ δε ινϖεστιγαχι⌠ν σιρϖεν δε βασε παρα λα 
πρεσεντε πασαντα, ψα θυε α παρτιρ δε υνα προβλεµ〈τιχα ιδεντιφιχαδα δεντρο δε 
υνα οργανιζαχι⌠ν ο φυνδαχι⌠ν, σε πενσ⌠ εν ελ δισε〉ο δε υνα εστρατεγια δε 
χοµυνιχαχι⌠ν παρα βρινδαρλε λα σολυχι⌠ν περτινεντε. 
 
 
∆ανιελα Ορτεγα, εστυδιαντε δε Χοµυνιχαχι⌠ν Σοχιαλ � Περιοδισµο δε λα 
Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε ρεαλιζ⌠ εν ελ 2012 υνα πασαντα 
ινστιτυχιοναλ εν λα εµπρεσα δε σερϖιχιοσ πβλιχοσ ΕΜΧΑΛΙ, τιτυλαδα 
Φορταλεχιµιεντο δελ διρεχχιοναµιεντο εστρατγιχο δε ΕΜΧΑΛΙ, α παρτιρ δε 
εστρατεγιασ δε χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα, λα χυαλ χονσιστι⌠ εν ελ δισε〉ο δε υν πλαν 
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δε χοµυνιχαχι⌠ν δεντρο δελ χυαλ σε δεφινιραν λασ εστρατεγιασ ψ λασ τ〈χτιχασ θυε 
χοντριβυψεραν α φορταλεχερ ελ διρεχχιοναµιεντο εστρατγιχο δε λα οργανιζαχι⌠ν.  
 
 
Πεσε α θυε λα εµπρεσα �ϖιενε ιµπλεµεντανδο υν πλαν δε χοµυνιχαχι⌠ν δεσδε 
οχτυβρε δε 2009 ψ εστ〈 πενσαδο ηαστα διχιεµβρε δε 2012, εν λ λασ εστρατεγιασ 
δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε σε ηαν δεσαρρολλαδο, νο εστ〈ν ενφοχαδασ, νι τραβαϕαν εν 
ελ φορταλεχιµιεντο  δελ διρεχχιοναµιεντο εστρατγιχο δε ΕΜΧΑΛΙ, πορ λο θυε νο 
ηαψ υν αδεχυαδο ρεχονοχιµιεντο, νι απροπιαχι⌠ν δελ µισµο�13 λο θυε ινχιδε εν 
θυε χαδα γερενχια τραβαϕε ινδιϖιδυαλµεντε ψ νο λογρε χοορδιναρ ο τραβαϕαρ εν 
εθυιπο παρα λογραρ χυµπλιρ χον λοσ οβϕετιϖοσ εστρατγιχοσ χορπορατιϖοσ. 
 
 
Παρα δαρ σολυχι⌠ν α λα προβλεµ〈τιχα, λα εστυδιαντε τυϖο εν χυεντα υν 
διαγν⌠στιχο εν ελ θυε σε αναλιζ⌠ ελ διρεχχιοναµιεντο εστρατγιχο δε λα 
οργανιζαχι⌠ν ψ ρεχυρρι⌠ α διφερεντεσ τχνιχασ δε ινϖεστιγαχι⌠ν  χοµο λα 
οβσερϖαχι⌠ν, ενχυεστασ  ψ εντρεϖιστασ θυε αψυδαρον α δαρ υνα αµπλιαχι⌠ν δε λα 
σιτυαχι⌠ν δελ διρεχχιοναµιεντο εστρατγιχο δε λα οργανιζαχι⌠ν ψ λα απροπιαχι⌠ν 
δε εστε πορ παρτε δε συσ χολαβοραδορεσ. 
 
 
Οτρο ρεφερεντε εσ λα πασαντα ινστιτυχιοναλ ∆ισε〉ο παρτιχιπατιϖο δε  υνα 
εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα  παρα λα φυνδαχι⌠ν Σερϖιχιο ϑυϖενιλ Βοσχονια 
−  Μαρχελινο ρεαλιζαδα πορ λοσ εστυδιαντεσ Μιγυελ Αλβερτο ∆〈ϖιλα Χηαγυεζα ε 
Ισαβελ Χριστινα Ζεα Ρυιζ δε Χοµυνιχαχι⌠ν Σοχιαλ � Περιοδισµο δε λα 
Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε εν ελ περοδο αχαδµιχο δε ϕυλιο � 
διχιεµβρε 2011. Λα πασαντα χονσιστι⌠ εν ελ �φορταλεχιµιεντο δε λα χοµυνιχαχι⌠ν 
ιντερνα α παρτιρ δελ δισε〉ο δε υνα εστρατεγια  χοµυνιχατιϖα παρα λα φυνδαχι⌠ν 
Σερϖιχιο ϑυϖενιλ Βοσχονια � Μαρχελινο,  δεβιδο α θυε νο σε δισπονα δε υν 
µεδιο δε χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνο πορ µεδιο δελ χυαλ λα χοµυνιδαδ Μαρχελινα 
τυϖιερα αχχεσο α ινφορµαχι⌠ν, δε µανερα οπορτυνα σοβρε λο θυε αχοντεχα εν λα 
οργανιζαχι⌠ν ψ αχοντεχε�14 
 
 
Χον ελ προπ⌠σιτο δε ατενδερ εστα νεχεσιδαδ παρα φαχιλιταρ λα χοµυνιχαχι⌠ν 
ιντερνα ψ ελ ιντερχαµβιο δε ινφορµαχι⌠ν εντρε διρεχτιϖοσ, εδυχαδορεσ, 
εστυδιαντεσ ψ δεµ〈σ αχτορεσ δε λα φυνδαχι⌠ν, λοσ εστυδιαντεσ ρεαλιζαρον υν 
προψεχτο δε ινχλυσι⌠ν δε χοµυνιδαδ δεσδε λα ελαβοραχι⌠ν δε υν προδυχτο δε 
πυβλιχαχι⌠ν ιντερνα ψ απροϖεχηαµιεντο δε εσπαχιοσ λοσ χυαλεσ περµιτιεραν υν 

                                                           
13 ΟΡΤΕΓΑ, ∆ανιελα. Φορταλεχιµιεντο δελ διρεχχιοναµιεντο εστρατγιχο δε Εµχαλι, α παρτιρ δε 
εστρατεγιασ δε χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα. Τραβαϕο δε πασαντα παρα οπταρ αλ τιτυλο δε Χοµυνιχαδορ 
Σοχιαλ � Περιοδιστα, Σαντιαγο δε Χαλι: Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε. Φαχυλταδ δε 
Χοµυνιχαχι⌠ν Σοχιαλ. 2012. π. 34. 
 
14 ∆ΑςΙΛΑ ΧΗΑΘΥΕΖΑ, Μιγυελ Αλβερτο ψ ΖΕΑ ΡΥΙΖ, Ισαβελ Χριστινα. Φορταλεχιµιεντο δε λα 
χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα α παρτιρ δελ δισε〉ο δε υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα παρα λα 
φυνδαχι⌠ν Σερϖιχιο ϑυϖενιλ Βοσχονια Μαρχελινο. Τραβαϕο δε πασαντα παρα οπταρ αλ τιτυλο δε 
Χοµυνιχαδορ Σοχιαλ � Περιοδιστα, Σαντιαγο δε Χαλι: Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε. 
Φαχυλταδ δε Χοµυνιχαχι⌠ν Σοχιαλ. 2011. π. 16 
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µεϕορ µανεϕο ψ υσο δε λα ινφορµαχι⌠ν. ∆ε ιγυαλ µανερα δεσαρρολλαρον υν τραβαϕο 
ινστιτυχιοναλ διριγιδο α εστυδιαντεσ, δοχεντεσ ψ ϕ⌠ϖενεσ εσχογιδοσ παρα θυε 
παρτιχιπαραν εν λα ελεχχι⌠ν δε υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε φυερα δε 
αχυερδο α συσ νεχεσιδαδεσ. 
 
 
Σε βασαρον εν µετοδολογασ δε ινϖεστιγαχι⌠ν  δε τιπο χυαλιτατιϖο ψ χυαντιτατιϖο 
χοµο πρε−ενχυεστασ, ενχυεστασ ψ εντρεϖιστασ απλιχαδασ α διστιντοσ αχτορεσ 
σοχιαλεσ θυε ηαχεν παρτε δε λα φυνδαχι⌠ν ψ θυε σε βενεφιχιαν δε λα µισµα.  
 
 
Πορ συ παρτε λα εστυδιαντε δε Χοµυνιχαχι⌠ν Σοχιαλ � Περιοδισµο δε λα 
Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα, Χλαυδια Μαρχελα Χαλδερ⌠ν Ρυιζ ρεαλιζ⌠ υνα πασαντα εν 
ελ Χεντρο Ιντερναχιοναλ δε Αγριχυλτυρα Τροπιχαλ (ΧΙΑΤ), λα χυαλ εστυϖο βασαδα εν 
ελ δισε〉ο ε ιµπλεµενταχι⌠ν δε υνα ηερραµιεντα  ωεβ 2.0 θυε προπιχιαρα λα 
ιντεραχτιϖιδαδ εντρε ελ  πβλιχο ιντερνο δε λα οργανιζαχι⌠ν.  
 
 
Λα εστυδιαντε δεσαρρολλ⌠ συ προψεχτο εν τρεσ εταπασ; εν λα πριµερα σε ρεχολεχτ⌠ 
τοδα λα ινφορµαχι⌠ν περτινεντε α λοσ µεδιοσ διγιταλεσ ψ α λα ιµπορτανχια δε λοσ 
µεδιοσ ιµπρεσοσ; εν λα σεγυνδα,  α παρτιρ δε λα οπινι⌠ν δε διφερεντεσ περσονασ 
ψ φυεντεσ βιβλιογρ〈φιχασ σε δεσαρρολλ⌠ ελ µαρχο τε⌠ριχο σοβρε ελ χυαλ σε συστεντα 
λα περτινενχια δελ προψεχτο, εν εστα παρτε λοσ ινστρυµεντοσ δε ινϖεστιγαχι⌠ν θυε 
σε υσαρον φυερον λα οβσερϖαχι⌠ν, λα ενχυεστα, ελ τραβαϕο φοχαλ, ελ αν〈λισισ δε 
ινφορµαχι⌠ν δοχυµενταλ ψ χονϖερσαχιονεσ ινφορµαλεσ χον αλγυνασ περσονασ δελ 
ΧΙΑΤ. Φιναλµεντε, λα εστυδιαντε ελαβορ⌠ λασ χονχλυσιονεσ ψ λασ 
ρεχοµενδαχιονεσ θυε λλεϖαβαν α εσταβλεχερ ελ περι⌠διχο ινστιτυχιοναλ ΑΡΧΟΣ  
δε λα οργανιζαχι⌠ν σε χονϖιρτιερα εν υν βλογ, παρα περµιτιρ λα ιντεραχχι⌠ν εντρε 
λοσ χολαβοραδορεσ δε λα µισµα. 
 
 
∆ισε〉ο δε εστρατεγιασ δε χοµυνιχαχι⌠ν παρα λα ϖισυαλιζαχι⌠ν δε λα ιµαγεν ε 
ιδεντιδαδ χορπορατιϖα δε λα Φυνδαχι⌠ν Γανσοσ δε Οχχιδεντε, ταµβιν εσ οτρο δε 
λοσ τραβαϕοσ δε γραδο α χονσιδεραρ, λλεϖαδο α χαβο πορ λα εστυδιαντε Παυλα 
Ψανινα Χαστα〉ο Μοραλεσ δε Χοµυνιχαχι⌠ν Σοχιαλ � Περιοδισµο δε λα 
Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε. Ελ προψεχτο χονσιστι⌠ εν λα �εστρυχτυραχι⌠ν 
ε ιµπλεµενταχι⌠ν  δε υν µανυαλ δε ιµαγεν ε ιδεντιδαδ χορπορατιϖα ψα θυε λα 
µετα δε λα ινστιτυχι⌠ν εσ τενερ µ〈σ πρεσενχια εν ελ πβλιχο οβϕετιϖο ηαχια ελ 
χυαλ εστ〈 διριγινδοσε α προψεχταρ υνα ιµαγεν θυε χοµυνιθυε λα λαβορ θυε 
δεσαρρολλα λα ινστιτυχι⌠ν εν λασ χοµυνιδαδεσ α λασ χυαλεσ ατιενδε�15. 
 
 

                                                           
15

 ΧΑΣΤΑ∇Ο ΜΟΡΑΛΕΣ, Παυλα Ψανινα. ∆ισε〉ο δε εστρατεγιασ δε χοµυνιχαχι⌠ν παρα λα 
ϖισυαλιζαχι⌠ν δε λα ιµαγεν ε ιδεντιδαδ χορπορατιϖα δε λα Φυνδαχι⌠ν Γανσοσ δε Οχχιδεντε. 
Πασαντα ινστιτυχιοναλ παρα οπταρ αλ τιτυλο δε Χοµυνιχαδορ Σοχιαλ � Περιοδιστα, Σαντιαγο δε Χαλι: 
Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε. Φαχυλταδ δε Χοµυνιχαχι⌠ν Σοχιαλ. 2011. π.13. 
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Λα εστυδιαντε σε〉αλα θυε λα προπυεστα ρεσυλτα ιµπορταντε παρα λα οργανιζαχι⌠ν 
δεβιδο α θυε νο χυεντα χον υνα εστρυχτυρα οργανιζαχιοναλ εξτενσα ψ νο τιενε 
υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν εφιχαζ θυε προψεχτε συ ιµαγεν ε ιδεντιδαδ 
ηαχια λοσ γρυποσ δε ιντερσ χον λοσ θυε εσταβλεχε υνα ρελαχι⌠ν διρεχτα. 
 
 
Πορ λο ταντο, εν λα ινϖεστιγαχι⌠ν σε τυϖο εν χυεντα λα χολαβοραχι⌠ν δε τοδο ελ 
περσοναλ δε λα Φυνδαχι⌠ν Γανσοσ δε Οχχιδεντε παρα οβτενερ τοδα λα 
ινφορµαχι⌠ν αχερχα δε λα οργανιζαχι⌠ν, λοσ προγραµασ θυε ρεαλιζαν ψ δεµ〈σ 
ασπεχτοσ δε ιντερσ  ψ υνα µετοδολογα δε ινϖεστιγαχι⌠ν θυε δεταλλα µοµεντο α 
µοµεντο χαδα υνο δε λοσ πασοσ θυε σε εϕεχυταν εν ελ µανυαλ δε ιδεντιδαδ ε 
ιµαγεν χορπορατιϖα, ινχλυσο λασ µοδιφιχαχιονεσ θυε σε ηαχεν δε εστε δεντρο δε 
λα ινστιτυχι⌠ν. 
 
 
Ελ τραβαϕο χασο Υνι⌠ν Χονσυλτινγ: εστρατεγιασ παρα ελ µεϕοραµιεντο δε  λα 
χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα ελαβοραδο πορ λοσ εστυδιαντεσ Μαρα Παυλα δε Χαστρο 
Πινζ⌠ν ψ Λαυρα Λιλιανα ϑιµνεζ Ρυβιανο δε λα Ποντιφιχια Υνιϖερσιδαδ ϑαϖεριανα, 
τυϖο χοµο προπ⌠σιτο �µοστραρ λασ εστρατεγιασ ινδιχαδασ παρα ελ µεϕοραµιεντο δε 
λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα εν Υνι⌠ν Χονσυλτινγ, υνα οργανιζαχι⌠ν  δεδιχαδα α λα 
χονσυλτορα εν ρεχυρσοσ ηυµανοσ�16. Α παρτιρ δε υν διαγν⌠στιχο δε 
χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα εν ελ θυε σε ινϖολυχρο α λοσ µιεµβροσ δε λα οργανιζαχι⌠ν 
ψ χον ελ αν〈λισισ δε λοσ ρεσυλταδοσ δε λα ενχυεστα θυε σε απλιχ⌠, σε λογρ⌠ 
δετεχταρ θυε λα οργανιζαχι⌠ν  νο πρεσεντα υν  πλαν δε διρεχχιοναµιεντο 
εστρατγιχο εν ελ θυε σε εϖιδενχιε συ µισι⌠ν, ϖισι⌠ν ψ ϖαλορεσ χορπορατιϖοσ χον 
λοσ θυε σε οριεντε εν συσ αχχιονεσ; ψ δεσδε αλλ παρτε λα νεχεσιδαδ δε µεϕοραρ 
λα χοµυνιχαχι⌠ν εν ελ 〈µβιτο ιντερνο παρα χυµπλιρ α χαβαλιδαδ συ φυνχι⌠ν δε 
σερϖιρ χοµο υνα εµπρεσα λδερ εν ελ νεγοχιο δε λα χονσυλτορα οργανιζαχιοναλ ψ 
δε λα γεστι⌠ν ηυµανα. 
 
 
Εν τεµασ αµβιενταλεσ, σε σε〉αλα ελ δοχυµεντο �Εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν ψ 
Εδυχαχι⌠ν µεδιαδα πορ ΤΙΧ παρα ελ φοµεντο δελ δεσαρρολλο σοστενιβλε εν χινχο 
χολεγιοσ δε Παλµιρα, δε Μιγυελ Εζεθυιελ Βαδιλλο Μενδοζα, δοχεντε δε λα 
Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ αβιερτα ψ α διστανχια ΥΝΑ∆�17, εν ελ θυε σε εξπονε λα 
φαλτα δε απροπιαχι⌠ν δε λοσ τεµασ ψ νορµατιϖιδαδεσ αµβιενταλεσ εν λοσ 
προψεχτοσ εσχολαρεσ, ιδεντιφιχανδο χοµο γραν φαλενχια θυε λασ ινστιτυχιονεσ 
εδυχατιϖασ  τιενεν υν αχχεσο ρεστρινγιδο ο δεσχονοχεν λοσ τεξτοσ ψ τοδα λα 
ινφορµαχι⌠ν δε χαρ〈χτερ αµβιενταλ, λο θυε αφεχτα νεγατιϖαµεντε λοσ προχεσοσ 
δε εδυχαχι⌠ν δε εστα µισµα νδολε, αλ µισµο τιεµπο θυε νο σε προφυνδιζα εν 

                                                           
16 ∆Ε ΧΑΣΤΡΟ ΠΙΝΖΝ, Μαρα Παυλα ψ ϑΙΜΕΝΕΖ ΡΥΒΙΑΝΟ, Λαυρα Λιλιανα. Υνι⌠ν Χονσυλτινγ: 
εστρατεγιασ παρα ελ µεϕοραµιεντο δε  λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα. Τραβαϕο δε γραδο παρα οπταρ αλ 
τιτυλο δε Χοµυνιχαδορ Σοχιαλ, Βογοτ〈: Ποντιφιχια Υνιϖερσιδαδ ϑαϖεριανα. Φαχυλταδ δε 
Χοµυνιχαχι⌠ν Σοχιαλ. 2008. π.1 
 
17  ΒΑ∆ΙΛΛΟ ΜΕΝ∆ΟΖΑ, Μιγυε Εζεθυιελ.  Ρεϖιστα Εντραµαδο. Εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν ψ 
Εδυχαχι⌠ν µεδιαδα πορ ΤΙΧ παρα ελ φοµεντο δελ δεσαρρολλο σοστενιβλε εν χινχο χολεγιοσ δε 
Παλµιρα. ςολ. 7, Νο 1. Ενερο � ϑυνιο 2011.  
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λα γενεραχι⌠ν δε χονοχιµιεντο ψ ϖαλορεσ δε λασ σιτυαχιονεσ αµβιενταλεσ χριτιχασ 
θυε σε πρεσενταν εν λοσ χοντεξτοσ λοχαλεσ ψ ρεγιοναλεσ. 
Παρα λα σολυχι⌠ν δελ προβλεµα σε απλιχ⌠ υνα µετοδολογα δε τρεσ φασεσ: 
διαγνοστιχο, αν〈λισισ δελ δισχυρσο ψ δισε〉ο δε λα εστρατεγια χον ινστρυµεντοσ δε 
ινϖεστιγαχι⌠ν χοµο υνα εντρεϖιστα, υνα ενχυεστα ψ υν ταλλερ βασαδο εν ελ υσο 
δελ Φαχεβοοκ 
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3. ΠΡΟΒΛΕΜΑ ∆Ε ΙΝςΕΣΤΙΓΑΧΙΝ 
 
 
Εν λα αχτυαλιδαδ λασ οργανιζαχιονεσ σε δεβατεν πορ λα χοµπετενχια δελ µερχαδο 
ο πορ λα µαψορ χαντιδαδ δε χλιεντεσ ιντερεσαδοσ εν υνοσ προδυχτοσ ο σερϖιχιοσ 
δετερµιναδοσ, α πεσαρ δε θυε Φυνδαυτ⌠νοµα νο σεα υνα οργανιζαχι⌠ν χον 
φινεσ λυχρατιϖοσ, σινο χον υν αλτα προψεχχι⌠ν ψ  διρεχχιοναµιεντο σοχιαλ, ταµβιν 
λε ιντερεσα ποδερ εσταβλεχερ ψ µαντενερ λασ βυενασ ρελαχιονεσ πβλιχασ, ψα θυε 
αδεµ〈σ δε σερ ιµπορταντε ενταβλαρ υνασ οπτιµασ ρελαχιονεσ αλ ιντεριορ δε λα 
εµπρεσα, εσ ινδισπενσαβλε, τενερ υν βυεν τρατο χον λα γεντε δε αφυερα ψ σοβρε 
τοδο εσταβλεχερ  υν λαζο δε σολιδαριδαδ χον τοδασ λασ περσονασ δε λοσ  σεχτορεσ 
ϖυλνεραβλεσ. 
 
 
Εστα φυνδαχι⌠ν σε πρεοχυπα πορ αλιϖιαναρ λασ προβλεµ〈τιχασ σοχιαλεσ δε 
αθυελλασ περσονασ θυε νο χυενταν χον λοσ συφιχιεντεσ ρεχυρσοσ παρα φορµαρσε 
περσοναλ ψ προφεσιοναλµεντε ψ λογραρ τενερ υνα ϖιδα διγνα. �Φυνδαυτ⌠νοµα 
χυεντα χον υν χλαρο ενφοθυε δε εµπρεσα µοδερνα δε σολιδαριδαδ  χον 
χαραχτερστιχασ δε εφιχιενχια ψ ρενταβιλιδαδ εν λα ρεαλιζαχι⌠ν δε συσ προγραµασ, 
προψεχτοσ ψ εν ελ φυνχιοναµιεντο δε συσ εµπρεσασ σοχιαλεσ, εϕερχιενδο υν 
εστριχτο χοντρολ δε χαλιδαδ εν λοσ προχεσοσ δε προδυχχι⌠ν ψ εν λα πρεσενταχι⌠ν 
δε συσ σερϖιχιοσ α λοσ χλιεντεσ ιντερνοσ ψ εξτερνοσ�18, βαϕο εστα πρεµισα σε ηα 
εσταβλεχιδο υν χονϖενιο χον λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ παρα ατενδερ α λα 
προβλεµ〈τιχα δε λα εδυχαχι⌠ν δε λα πριµερα ινφανχια ψ δε λοσ ϕ⌠ϖενεσ. 

 
Λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ εν συσ τρεσ α〉οσ δε εξιστενχια ηα τραβαϕαδο πορ λα 
εδυχαχι⌠ν εν τοδασ συσ διµενσιονεσ, δεσδε χ⌠µο λασ µαδρεσ πυεδεν 
ρελαχιοναρσε χον συσ ηιϕοσ; ελ δεσαρρολλο δε λασ χαπαχιδαδεσ δε λοσ νι〉οσ εν συ 
ενχυεντρο χον ελ µυνδο, χονσιγο µισµο ψ χον ελ οτρο; εν ελ αχοµπα〉αµιεντο 
δε λα χονστρυχχι⌠ν δελ προψεχτο δε ϖιδα δε λοσ ϕ⌠ϖενεσ; εν ελ αχοµπα〉αµιεντο 
δε λα χονστρυχχι⌠ν δελ προψεχτο δε ϖιδα δε λοσ αδυλτοσ ψ εν προγραµασ δε 
φορµαχι⌠ν αλ µοµεντο δε εδυχαρ αλ σερ ηυµανο ψ α λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ, 
εντινδασε εστοσ δοχεντεσ, πεδιατρασ, φονοαυδι⌠λογοσ, παδρεσ δε φαµιλια, εντρε 
οτροσ; σε λε ηαν δεστιναδο ταλλερεσ, σεµιναριοσ, προγραµασ δε φορµαχι⌠ν, 
ασεσορα ψ αχοµπα〉αµιεντο ινστιτυχιοναλ εν ελ χαµπο δε λα εδυχαχι⌠ν ψ δε λα 
πεδαγογα θυε ιµπονε λοσ νυεϖοσ ρετοσ δε λα νι〉εζ ψ ελ σερ ηυµανο. 
 
 
∆ε µανερα θυε, α τραϖσ δε εστα ινϖεστιγαχι⌠ν, σε πρετενδε γενεραρ υνα 
εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε περµιτα δαρ υν µαψορ ρεχονοχιµιεντο, ιµπαχτο 
ψ χοντριβυχι⌠ν εχον⌠µιχα πορ παρτε, βιεν σεα  δε εντεσ πριϖαδοσ ψ/ο πβλιχοσ αλ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο, χοµο υνα 

                                                           
18 Φυνδαυτ⌠νοµα − Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε. Τραβαϕο παρα λα ϖιδα Π∆Φ [εν λνεα]. 
Σαντιαγο δε Χαλ: Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε.  ∆ισπονιβλε εν ιντερνετ:  
ηττπ://ωωω.χολνευρονσ.νετ/φυνραδκε/ρεδ/φυνδαχιον%20αυτονοµα%20δε%20οχχιδεντε.πδφ 
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ιµπορταντε ινιχιατιϖα θυε σε ιντερεσα πορ ατενδερ λασ νεχεσιδαδεσ δε λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ, δε λοσ νι〉οσ ψ δε λοσ ϕ⌠ϖενεσ 
 
 
3.1  ΠΛΑΝΤΕΑΜΙΕΝΤΟ ∆ΕΛ ΠΡΟΒΛΕΜΑ  
 
 
Λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα δεσδε θυε φυε χρεαδα σε ιντερεσ⌠ πορ τραβαϕαρ πορ 
λασ χοµυνιδαδεσ µ〈σ ϖυλνεραβλεσ, χον ελ προπ⌠σιτο δε βρινδαρ υνα µεϕορ 
χαλιδαδ δε ϖιδα, ιντερϖινιενδο εσπεχιαλµεντε εν λασ νεχεσιδαδεσ δε λοσ 
ηαβιταντεσ δε λασ χοµυνασ 13, 14 ψ 15; εσχολαριζαδοσ, νο εσχολαριζαδοσ ψ εν 
ϖα δε δεσπλαζαµιεντο βαϕο υν µοδελο δε δεσαρρολλο ηυµανο θυε τιενε χοµο 
οβϕετιϖο γενεραρ υν χαµβιο σοχιαλ θυε χονλλεϖε αλ χρεχιµιεντο ψ συπεραχι⌠ν δε 
τοδασ λασ περσονασ. 
 
 
Φυνδαυτ⌠νοµα (ΦΥΑΟ) σε ηα χαραχτεριζαδο πορ σερ υνα φυνδαχι⌠ν θυε 
προµυεϖε ελ δεσαρρολλο σοχιαλ ψ χυλτυραλ, πορ λο θυε συ λαβορ σε ηα βασαδο εν 
οφρεχερ εσπαχιοσ  δε φορµαχι⌠ν παρα λοσ νι〉οσ, ϕ⌠ϖενεσ, παδρεσ δε φαµιλια ψ ελ 
αδυλτο µαψορ, περµιτινδολεσ χρεαρ νυεϖοσ χοµπορταµιεντοσ, νυεϖασ µανερασ 
δε χονστρυιρσε χοµο σερεσ ηυµανοσ ψ δε ελαβοραρ συ προψεχτο δε ϖιδα. 

 
Πορ συ παρτε, λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ θυε συργι⌠ ηαχε τρεσ α〉οσ χον ελ ιντερσ 
ψ λα µοτιϖαχι⌠ν δε δαρ υνα εσπερανζα πορ τρανσφορµαρ υν πασ, α παρτιρ δελ 
αχοµπα〉αµιεντο θυε λε βρινδα α νι〉οσ, ϕ⌠ϖενεσ ψ αδυλτοσ δεσδε λο εδυχατιϖο, 
παρα αψυδαρλεσ α χονσολιδαρ συ προγρεσο ψ χρεχιµιεντο περσοναλ ψ προφεσιοναλ, 
γενερα υν ιµπορταντε προγραµα δε φορµαχι⌠ν διριγιδο α αγεντεσ εδυχατιϖοσ 
δενοµιναδο Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο. Χον ελ πλενο προπ⌠σιτο δε 
λλεγαρ α υν αµπλιο νµερο δε πβλιχοσ εστρατγιχοσ θυε ηαχεν παρτε δελ 〈µβιτο 
δε λα εδυχαχι⌠ν, δε χονταρ χον υνασ βυενασ ινσταλαχιονεσ παρα δεσαρρολλαρ ελ 
προγραµα ψ δε τενερ υν αδεχυαδο σοπορτε αδµινιστρατιϖο, εσ θυε σε εσταβλεχε 
λα αλιανζα χον λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα. 
 
 
Ταντο Φυνδαυτ⌠νοµα ψ Εντρετεϕιδοσ χονσιδεραν θυε εν λα εδυχαχι⌠ν εστ〈 ελ 
προγρεσο ψ λα τρανσφορµαχι⌠ν δε υνα σοχιεδαδ, πορ λο θυε ηαστα ελ µοµεντο ελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο σε ηα 
δεσαρρολλαδο εν υνα ϖεντα υνο α υνο ψ εν ελ ϖοζ α ϖοζ α λασ ινστιτυχιονεσ 
εδυχατιϖασ δε χαρ〈χτερ πριϖαδο, περο ταµβιν ηαν µανιφεσταδο λα νεχεσιδαδ δε 
εξπλοραρ εσε ιντερµεδιαριο, εντενδιδο χοµο εµπρεσα, ινστιτυχι⌠ν πβλιχα υ ΟΝΓ 
ναχιοναλ ε ιντερναχιοναλ θυε προµυεϖα λα ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ ψ θυε σε 
ιντερεσε εν αϖαλαρ ε ινϖερτιρ εν λα ποβλαχι⌠ν δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ, δ〈νδολε 
υν σοστενιµιεντο αλ προγραµα ψ υν ιµπαχτο εν λα χιυδαδ, πορ λο ταντο, ελ οβϕετιϖο 
ινστιτυχιοναλµεντε εσ αµπλιαρ λα χοβερτυρα εδυχατιϖα, σιν σαχριφιχαρ λα χαλιδαδ πορ 
µεδιο δε υνα βυενα ρελαχι⌠ν δε αλιαδοσ ψ χοοπεραντεσ θυε αψυδεν α ϖισιοναρ ελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ΡςΕ ψ θυε διφυνδα ελ αχχεσο δε λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ αλ µισµο. 
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Μεϕοραρ λα εφιχαχια δε λα εδυχαχι⌠ν εν εδαδεσ τεµπρανασ ιµπλιχα ρεχονοχερ λασ 
διφερεντεσ διµενσιονεσ δε δεσαρρολλο δε λοσ νι〉οσ: αφεχτιϖο, φσιχο, σοχιαλ ψ 
χογνιτιϖο, εν εσα µεδιδα, σε ατιενδε ινθυιετυδεσ ρελαχιοναδασ α χ⌠µο τεϕερ ψ 
φορµαρ λασ εµοχιονεσ, λοσ αφεχτοσ ψ λοσ ϖαλορεσ δε λοσ µ〈σ πεθυε〉οσ, χ⌠µο ϖαν 
εϖολυχιονανδο συσ φορµασ δε πενσαµιεντο ψ δε ιντεραχχι⌠ν χον λοσ δεµ〈σ ψ λο 
θυε χονλλεϖα α θυε τοδασ λασ περσονασ θυε σε ρελαχιοναν ψ εστ〈ν α χαργο δε λα 
φορµαχι⌠ν ψ ελ χυιδαδο δε λοσ νι〉οσ ρεφλεξιονεν σοβρε εστα σιτυαχι⌠ν, παρα λογραρ 
φορϕαρ ϕ⌠ϖενεσ ιντεγραλεσ παρα λα σοχιεδαδ. 
 
 
Λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ, θυε σε χοµπονεν πορ µαδρεσ, παδρεσ, µαδρεσ 
χοµυνιταριασ, χυιδαδορεσ, ϕαρδινερασ, λυδοτεχαριασ, νι〉ερασ, πεδιατρασ, 
πσιχ⌠λογοσ, εντρε οτροσ; δεβερ〈ν αδεντραρσε εν λα µεντε ψ εν ελ µυνδο δε λοσ 
νι〉οσ χον ελ φιν δε προδυχιρ ιµπορταντεσ απορτεσ αλ προχεσο δελ απρενδιζαϕε, δελ 
χονοχιµιεντο ψ δε συ ρελαχι⌠ν χον συ εντορνο, ψα θυε λοσ νι〉οσ χονσταντεµεντε 
εστ〈ν ρεχιβιενδο ηερραµιεντασ  παρα πενσαρ, προχεσαρ ψ τρανσφορµαρ λα 
ινφορµαχι⌠ν δελ χοντεξτο φαµιλιαρ, δε λοσ εσπαχιοσ εδυχατιϖοσ ψ δε λοσ 
αµβιεντεσ σοχιαλεσ εν λοσ θυε χονϖιϖεν.  
 
 
∆ε µοδο θυε:  

 
�Υνα σοχιεδαδ χοµο λα νυεστρα, νεχεσιτα εν λα αχτυαλιδαδ µοδελοσ δε 
τραβαϕο θυε βυσθυεν λα εφιχιενχια εν ελ υσο δε τοδοσ λοσ ρεχυρσοσ 
δισπονιβλεσ παρα ελ δεσαρρολλο δε λασ χοµυνιδαδεσ δε φορµα σοστενιβλε, 
χον οπορτυνιδαδ δε ενχοντραρ εν λασ ινστιτυχιονεσ λυγαρεσ δε αποψο παρα 
ελ δεσαρρολλο δε συσ ποτενχιαλιδαδεσ ψ λα φορµαχι⌠ν δε χιυδαδανοσ 
χονσχιεντεσ δε λοσ ρετοσ αχτυαλεσ ψ συ παπελ εν λα χρεαχι⌠ν δε νυεϖασ 
αλτερνατιϖασ παρα λα χονστρυχχι⌠ν χολεχτιϖα ψ χον εθυιδαδ δε νυεστρασ 
χοµυνιδαδεσ�. 

 
 
3.2  ΦΟΡΜΥΛΑΧΙΝ ∆ΕΛ ΠΡΟΒΛΕΜΑ Ο ΠΡΕΓΥΝΤΑ  
 
 
↵Χ⌠µο δισε〉αρ υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο εντρε λα Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ θυε περµιτα ενταβλαρ ρελαχιονεσ χον 
οτρασ φυνδαχιονεσ ο εµπρεσασ παρα συ ρεχονοχιµιεντο, σοστενιµιεντο ψ 
πατροχινιο?  
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3.3 ΣΙΣΤΕΜΑΤΙΖΑΧΙΝ ∆ΕΛ ΠΡΟΒΛΕΜΑ 
 
 
• ↵Χ⌠µο φυε λα πριµερα εξπεριενχια δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο λλεϖαδο α χαβο χον λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ, 
λα ποβλαχι⌠ν ινφαντιλ ψ ϕυϖενιλ?  
 
 
• ↵Χυ〈λεσ σον λοσ πβλιχοσ οβϕετιϖοσ (εντιδαδεσ πριϖαδασ, πβλιχασ, 
φυνδαχιονεσ ψ ΟΝΓ) α τενερ εν χυεντα εν ελ δισε〉ο δε υνα εστρατεγια δε 
χοµυνιχαχι⌠ν θυε λογρε χοντριβυιρ α λα γενεραχι⌠ν δε ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ 
παρα ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο εντρε λα 
Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ? 
 
 
• ↵Χυ〈λ ποδρα σερ λα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε γενερε λα χονσεχυχι⌠ν 
δε ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ παρα ελ σοστενιµιεντο δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ϑΥΣΤΙΦΙΧΑΧΙΝ 
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Σε χονσιδερα ιµπορταντε ηαχερλε υνα µαψορ προψεχχι⌠ν ψ βυσχαρ οβτενχι⌠ν δε 
ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ αλ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο (ΡςΕ) πορθυε παρα λα βυενα σεδιµενταχι⌠ν ψ χονστρυχχι⌠ν δε υνα 
σοχιεδαδ εσ ϖιταλ ποδερ αποσταρλε ψ δαρλε ρελεϖανχια α προγραµασ εδυχατιϖοσ 
θυε εστ〈ν οριενταδοσ ψ πενσαδοσ παρα λα πριµερα ινφανχια ψ λα ϕυϖεντυδ. 
 
 
Περο παρα θυε σε απλιθυε υνα µεϕορ ιντερϖενχι⌠ν εν λασ πρ〈χτιχασ ψ εν λοσ 
προχεσοσ δε απρενδιζαϕε χον νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ, πριµερο ηαψ θυε πρεοχυπαρσε πορ 
φορµαρ ψ φορϕαρ υν αγεντε εδυχατιϖο χον γρανδεσ χαπαχιδαδεσ αφεχτιϖασ ψ 
προφεσιοναλεσ, δισπυεστοσ σιεµπρε α δεσαρρολλαρ συ λαβορ χον υν γραν σεντιδο δε 
ϖοχαχι⌠ν ψ εντρεγα, πορ ταλ µοτιϖο λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ  ηαν δεσαρρολλαδο ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο παρα οφρεχερ υν εσπαχιο εν ελ θυε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ 
θυε τιενεν περµανεντε χονταχτο χον λοσ νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ πυεδαν ρεϖαλυαρ συ 
παπελ χοµο ταλ ψ τρανσµιτιρ υνασ νυεϖασ ηαβιλιδαδεσ ψ χοµπετενχιασ 
περµιτινδοσε ενχοντραρ χον ελλοσ µισµοσ, χον λασ περσονασ χον λασ  θυε σε 
ρελαχιοναν ψ ποδερ εξπεριµενταρ ελ εντορνο εν ελ θυε σε ενχυεντρεν.  
 
 
Α τραϖσ δε Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο σε πρετενδε χαµβιαρ ελ 
παραδιγµα δε θυε λοσ χονοχιµιεντοσ σολο πυεδεν σερ τρανσφεριδοσ δε υνα 
µανερα ργιδα, δελ προφεσορ αλ αλυµνο ψ χον λα αψυδα σολαµεντε δε λοσ λιβροσ. 
Λα ιδεα εσ ποδερ τρανσφορµαρ ελ χονχεπτο δε εδυχαχι⌠ν ψ γενεραρ υν εντορνο δε  
παρτιχιπαχι⌠ν δε νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ ψ δε λα ρελαχι⌠ν δε εστοσ χον λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ πορ µεδιο δε αµβιεντεσ φαµιλιαρεσ, χοµυνιταριοσ ο ινστιτυχιοναλεσ, 
εν θυε λα πριµερα ινφανχια ψ λα ϕυϖεντυδ λογρεν αδθυιριρ νυεϖοσ προχεσοσ δε 
απρενδιζαϕε χον ελ ϕυεγο, ελ αρτε, λα λιτερατυρα, λα ιµαγιναχι⌠ν ψ λα χρεατιϖιδαδ. 
Οτρασ δε λασ ραζονεσ πορ λασ θυε εσ φυνδαµενταρ πρεσταρ ατενχι⌠ν α προγραµασ 
εδυχατιϖοσ χοµο ελ δε Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο εν ελ θυε αδεµ〈σ 
δε ινϖολυχραρ α αγεντεσ εδυχατιϖοσ, ινϖολυχρα α ινδιϖιδυοσ δε λα πριµερα ινφανχια 
ψ δε λα ποβλαχι⌠ν ϕυϖενιλ σον λασ σιγυιεντεσ: 
 

• Σε λυχηα πορ χοντραρρεσταρ λα δεσιγυαλδαδ σοχιαλ. 
 
 

• Λα πριµερα ινφανχια εσ υνα δε λασ εταπασ µ〈σ ιµπορταντεσ δελ δεσαρρολλο 
ηυµανο, ψα θυε εν εστα σε εστ〈ν δεσαρρολλανδο τοδοσ συσ προχεσοσ σοχιαλεσ, 
φσιχοσ, εµοχιοναλεσ ψ χογνιτιϖοσ θυε προπιχιαν α θυε ελ νι〉ο πυεδαν τενερ υν 
δισφρυτε δε συ ϖιδα εν τοδοσ λοσ εντορνοσ. 
 
 
• Μεϕοραρ ελ αχχεσο ψ περµανενχια εν ελ σιστεµα εδυχατιϖο, εστο δεβιδο α θυε 
χαδα ϖεζ µ〈σ σον λοσ νι〉οσ θυε χυενταν χον ποχασ οπορτυνιδαδεσ δε εστυδιο ψ 
σε δεδιχαν αλ τραβαϕο ινφαντιλ. 
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• Χοντριβυψε αλ ιµπαχτο δε προχεσοσ σοχιαλεσ ψ χυλτυραλεσ, δεβιδο α θυε 
προπενδε α διφυνδιρ λα ιντεραχχι⌠ν χον λοσ οτροσ ψ  α γενεραρ εσπαχιοσ παρα  
τοδασ λασ µανιφεσταχιονεσ δελ αρτε. 

 
 

• Λασ ινϖερσιονεσ θυε σε ρεαλιζαν εν λα ινφανχια τεµπρανα φοµενταν µαψορ 
εθυιδαδ ψ ποτενχιαν λοσ ιµπαχτοσ δε οτρασ ινϖερσιονεσ. Λοσ νι〉οσ χριαδοσ εν 
ποβρεζα µυεστραν υνα βαϕα τενδενχια εν ελ δεσαρρολλο χογνιτιϖο, λινγστιχο ε 
ιντελεχτυαλ. 
 
 
Λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ θυε δεσεαν ψ σιεντεν λα νεχεσιδαδ δε σερ παρτε δελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ΡςΕ παρα τενερ αχχεσο α εστε δεβεν ηαχερ υνα 
ινϖερσι⌠ν δε ∃1.500.000 πεσοσ, ϖαλορ θυε ινχλυψε µατεριαλ δε τραβαϕο ψ δε 
λεχτυρα. Α πεσαρ δε θυε αλγυνοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ τενγαν λασ γανασ δε 
ηαχερσε παρτιχιπεσ δελ προγραµα νο χυενταν χον ελ δινερο, εσ πορ εστο θυε α  
τραϖσ δε εστα πασαντα σε πρετενδε δισε〉αρ υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν 
οριενταδα α λα χαπταχι⌠ν δε ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ πορ παρτε δε οργανιζαχιονεσ ε 
ινστιτυχιονεσ δελ σεχτορ πριϖαδο ψ/ο πβλιχο χον λοσ χυαλεσ σε ποδρα χυβριρ ελ 
ϖαλορ δε χαδα υνο δε λοσ χυποσ δελ προγραµα, δε τοδοσ λοσ µατεριαλεσ δε 
τραβαϕο ψ δεµ〈σ ελεµεντοσ θυε ρεσυλτεν σερ νεχεσαριοσ.  
 
 
Χον ελ πατροχινιο ψ ελ απορτε εχον⌠µιχο θυε προϖενγα δε ινστιτυχιονεσ, 
φυνδαχιονεσ ο εµπρεσασ θυε  ρεσπαλδαν προπυεστασ εδυχατιϖασ χοµο λασ δε 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο  σε εστ〈 χοντριβυψενδο αλ ρεχονοχιµιεντο ψ 
α λα προψεχχι⌠ν δελ µισµο εν λα σοχιεδαδ, λογρανδο χονστρυιρ υν µεϕορ πασ. 
 
 

4.1  ↵ΧΥℑΛ ΦΥΕ ΕΛ ΙΝΤΕΡ⊃Σ ΑΧΑ∆⊃ΜΙΧΟ ΘΥΕ ΤΥςΟ ΛΑ ΠΑΣΑΝΤ⊆Α 
ΠΑΡΑ ΕΛ ΑΠΡΕΝ∆ΙΖΑϑΕ ∆ΕΛ ΕΣΤΥ∆ΙΑΝΤΕ? 
 
 
Χονοχερ δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο εντρε 
λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ, ρεσυλτα σερ υνα 
προπυεστα µυψ ιντερεσαντε ψ ατραχτιϖα δεβιδο α θυε εστα σε ηα ιντερεσαδο πορ  
σενσιβιλιζαρ ψ ηαχερ θυε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ σε χυεστιονεν σοβρε συ λαβορ, 
παρα λυεγο ινχιδιρ εν υνασ µεϕορεσ πρ〈χτιχασ εδυχατιϖασ παρα λοσ νι〉οσ ψ λοσ 
ϕ⌠ϖενεσ. 
 
Α πεσαρ θυε εν λα πριµερα ϖερσι⌠ν δελ προγραµα σε λογρ⌠ χονταρ χον υν βυεν 
νµερο δε αγεντεσ εδυχατιϖοσ, λα ιδεα εσ σεγυιρ αµπλιανδο λα χαντιδαδ δε 
εστοσ, θυε χαδα ϖεζ µ〈σ σεαν λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ δε διϖερσασ ινστιτυχιονεσ 
εδυχατιϖασ λασ θυε θυιεραν αχχεδερ αλ προγραµα, περο ελ προβλεµα ραδιχα εν 
θυε αλγυνοσ δε ελλοσ ο λασ προπιασ εντιδαδεσ εδυχατιϖασ νο χυενταν χον λοσ 
ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ, ραζ⌠ν πορ λα χυαλ δισε〉αρ υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν 



 

49 

 

θυε χοντριβυψα δαρ σολυχι⌠ν α λα προβλεµ〈τιχα, περµιτι⌠ πονερ εν πρ〈χτιχα λοσ 
χονοχιµιεντοσ θυε σε αδθυιερεν δυραντε λα χαρρερα δε χοµυνιχαχι⌠ν σοχιαλ αλ 
µοµεντο  δε απλιχαρ λασ ηερραµιεντασ δε ινϖεστιγαχι⌠ν χοµο λασ εντρεϖιστασ ψ 
λοσ φοχυσ γρουπ, λασ χυαλεσ περµιτιερον ρεχολεχταρ ινφορµαχι⌠ν νεχεσαρια παρα 
εστε προψεχτο, παρα λυεγο σερ σιστεµατιζαδα, χοµπρενδιδα ψ αδαπταδα α λα 
εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν. 
 
 
4.2  ↵ΧΥℑΛ ΦΥΕ ΕΛ ΙΝΤΕΡ⊃Σ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ  ΘΥΕ ΤΥςΟ ΛΑ ΠΑΣΑΝΤ⊆Α 
ΠΑΡΑ ΕΛ ΕΣΤΥ∆ΙΑΝΤΕ? 
 
 
Ελ ηεχηο δε θυε λασ φυνδαδορασ δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ ηυβιεσεν 
µανιφεσταδο λα ιµπορτανχια δε λα παρτιχιπαχι⌠ν δε υν χοµυνιχαδορ σοχιαλ εν ελ 
δισε〉ο δε υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
ΡςΕ ρεσυλτα σερ δε υν γραν ιντερσ προφεσιοναλ πορθυε α παρτιρ δελ δοµινιο ψ δε 
λασ χαπαχιδαδεσ χοµο ελ αν〈λισισ δε ινφορµαχι⌠ν, σιστεµατιζαχι⌠ν δε 
χοντενιδοσ, ηαβιλιδαδ δε εσχριτυρα ψ δε ρεδαχχι⌠ν; θυε σε αδθυιερεν δυραντε λα 
χαρρερα δε Χοµυνιχαχι⌠ν Σοχιαλ, πυεδεν απλιχαρσε εν λα πρ〈χτιχα ψ χονδυχιρ α 
υν προδυχτο χοµυνιχατιϖο θυε περµιτα λλεγαρ α εσοσ πβλιχοσ θυε ινϖιερταν ψ 
χοοπερεν χον ελ δεσαρρολλο δελ προγραµα. 
 
 
4.3  ↵ΧΥℑΛ ΦΥΕ ΕΛ ΙΝΤΕΡ⊃Σ ΛΑΒΟΡΑΛ ΘΥΕ ΤΥςΟ ΛΑ ΠΑΣΑΝΤ⊆Α ΠΑΡΑ 
ΕΛ ΕΣΤΥ∆ΙΑΝΤΕ? 
 
 
Ελ ιντερσ λαβοραλ φυε απλιχαρ λοσ χονοχιµιεντοσ θυε σε αδθυιερεν δυραντε λα 
χαρρερα δε Χοµυνιχαχι⌠ν Σοχιαλ εν εστα πασαντα, ϕυντο χον ελ 
αχοµπα〉αµιεντο ψ λα ασεσορα δε λασ περσονασ θυε ιντεγραν λασ δοσ 
φυνδαχιονεσ χοµο υνα µανερα δε ενριθυεχερ ιδεασ ψ δε ηαχερ υν εθυιπο δε 
τραβαϕο. 
 
 
4.4  ↵ΧΥℑΛ ΦΥΕ ΕΛ ΙΝΤΕΡ⊃Σ Ψ ΕΛ ΑΠΟΡΤΕ ΠΡΟ∆ΥΧΤΙςΟ ΠΑΡΑ ΛΑ 
ΟΡΓΑΝΙΖΑΧΙΝ ∆ΟΝ∆Ε ΣΕ ∆ΕΣΑΡΡΟΛΛΟ ΛΑ ΠΡΟΠΥΕΣΤΑ 
 
 
Ταντο παρα λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα χοµο παρα λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ, 
ηαχερ υνα ινϖεστιγαχι⌠ν αλρεδεδορ δελ προγραµα Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο ψ ποδερ χονστρυιρ υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε περµιταν 
χαπταρ λα ατενχι⌠ν δε χιερτοσ πβλιχοσ θυε αψυδεν αλ σοστενιµιεντο δελ 
προγραµα ψ αλ ρεχονοχιµιεντο δελ µισµο ρεσυλτα σερ συπρεµαµεντε ιµπορταντε. 
∆εβιδο α θυε ψα πασαρον πορ υνα πριµερα εξπεριενχια δελ προγραµα χον λα χυαλ 
λασ µαεστρασ θυεδαρον γραταµεντε σατισφεχηασ, εν φυτυρασ ϖερσιονεσ σε εσπερα 
σεγυιρ αµπλιανδο λα χοβερτυρα δε αγεντεσ εδυχατιϖοσ θυε πυεδαν τενερ αχχεσο 
αλ προγραµα ψ θυε πυεδαν ιµπαρτιρ συσ χονοχιµιεντοσ α λα ποβλαχι⌠ν ινφαντιλ ψ 
ϕυϖενιλ.  
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Εστε εσ υν προγραµα θυε παρα αχχεδερ α λ σε δεβε παγαρ πορ ελ µισµο, περο 
σε χαραχτεριζα ψ σε διφερενχια δε µυχηασ οτρασ οφερτασ εδυχατιϖασ εν λα µεδιδα 
εν θυε σιεµπρε εστ〈 πενσαδο εν λα σενσιβιλιδαδ δελ ινδιϖιδυο ψ εν λα 
τρανσφορµαχι⌠ν δε συ ϖιδα περσοναλ ψ προφεσιοναλ λο θυε ρεπερχυτε εν συ 
ενχυεντρο χονσιγο µισµο, χον λοσ δεµ〈σ ψ χον ελ εντορνο, πορ ελλο γενεραρ 
αλιανζασ εστρατγιχασ, χονϖενιοσ ο χαπταρ ελ ιντερσ δε λασ φυνδαχιονεσ ο 
ινστιτυχιονεσ θυε χον συσ απορτε εχον⌠µιχοσ ψ συ χαπιταλ περµιταν θυε οτροσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ σιγαν χονστρυψενδο λασ βασεσ παρα σερ υν βυεν εδυχαδορ 
ψ/ο υ βυεν χυιδαδορ εσ φυνδαµενταλ παρα λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ, ψα θυε δεπενδιενδο  δε λο θυε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ 
τενγαν παρα απορταρ ψ ρεπλιχαρ εν συσ ενσε〉ανζασ ηαχια λα πριµερα ινφανχια ψ λα 
ποβλαχι⌠ν ινφαντιλ σε εστ〈 απορτανδο α λα φορµαχι⌠ν δε υνασ περσονασ µ〈σ 
ιντεγραλεσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ΟΒϑΕΤΙςΟΣ 
 
 
5.1.  ΟΒϑΕΤΙςΟ ΓΕΝΕΡΑΛ 
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∆ισε〉αρ υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο  εντρε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ θυε περµιτα ενταβλαρ ρελαχιονεσ χον οτρασ φυνδαχιονεσ ο 
εµπρεσασ παρα συ ρεχονοχιµιεντο,  σοστενιµιεντο ψ πατροχινιο 
 
 
5.2.  ΟΒϑΕΤΙςΟΣ ΕΣΠΕΧ⊆ΦΙΧΟΣ 
 
 
• Ρεαλιζαρ υν διαγν⌠στιχο δε λα πριµερα εξπεριενχια δελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο (εξπεριενχιασ ψ µανερασ δε 
προµοχιοναρλο αντε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ). 
 
 
• Ρεαλιζαρ υν ραστρεο δε λασ εντιδαδεσ πβλιχασ ψ πριϖαδασ, ΟΝΓ ψ 
Φυνδαχιονεσ θυε λογρεν χοντριβυιρ εχον⌠µιχαµεντε αλ δεσαρρολλο δελ Προγραµα 
δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο εντρε λα Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 

 
• Ιδεντιφιχαρ λα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν περτινεντε παρα ελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο χον λα χυαλ σε πρετενδε λλεγαρ α 
λοσ πβλιχοσ οβϕετιϖοσ θυε βρινδεν πατροχινιο ψ ρεχονοχιµιεντο α λα ινιχιατιϖα 
εδυχατιϖα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  ΜΑΡΧΟ ∆Ε ΡΕΦΕΡΕΝΧΙΑ 
 
 
6.1  ΜΑΡΧΟ ΧΟΝΤΕΞΤΥΑΛ  
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Λα πασαντα σε λλεϖ⌠ χαβο εν λα Σεδε Αδµινιστρατιϖα δε λα Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα 
δε Οχχιδεντε � Φυνδαυτ⌠νοµα, υβιχαδα εν  λα Χαλλε 25 Νο 115 � 85 ςα 
ϑαµυνδ, εν ελ Χαµπυσ δε λα Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε, Αυλασ 2 � 
πισο 2. 
  
 
Φιγυρα 8.  Σεδε Αδµινιστρατιϖα: Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φυεντε: Φυνδαυτ⌠νοµα � Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε Ηοϕα δε ςιδα 
ΦΥΑΟ. Π∆Φ. Σαντιαγο δε Χαλι. π.6. 1 αρχηιϖο δε χοµπυταδορ. 
 
 
Λα  Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε σε ενχυεντρα υβιχαδα εν λα χιυδαδ δε 
Σαντιαγο δε Χαλι, χαπιταλ δελ δεπαρταµεντο δελ ςαλλε δελ Χαυχα αλ συροχχιδεντε 
χολοµβιανο. Συ χαµπυσ υνιϖερσιταριο ρενε εν 60.000 µετροσ χυαδραδοσ λοσ 
ελεµεντοσ τεχνολ⌠γιχοσ, αρθυιτεχτ⌠νιχοσ ψ αµβιενταλεσ ιδεαλεσ παρα γαραντιζαρ 
λα φορµαχι⌠ν ιντεγραλ δε λοσ εστυδιαντεσ δε αχυερδο χον λοσ οβϕετιϖοσ τραζαδοσ 
πορ λα Υνιϖερσιδαδ παρα ελ φυτυρο. 
 
 
Λα Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε εσ υνα υνιϖερσιδαδ πριϖαδα, φυνδαδα 
εν 1970 χον συ πριµερα σεδε εν ελ βαρριο Χηαµπαγ〉ατ, εν λα χιυδαδ δε Χαλι. Εν 
ελ α〉ο 1999 σε χονστρυψε υνα νυεϖα σεδε εν ελ σεχτορ δελ ςαλλε δελ Λιλι. Εν ελ 
βαρριο Σαν Φερνανδο τιενε υνα σεδε εσπεχιαλµεντε παρα οφρεχερ χυρσοσ δε 
εξτενσι⌠ν ψ διπλοµαδο. 
Σεγν λο θυε χερτιφιχα ελ δοχυµεντο δε λα Χ〈µαρα δε Χοµερχιο δε Χαλι, ελ 
οβϕετο δε λα Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε σερ〈 προπιχιαρ προγραµασ ψ 
αχτιϖιδαδεσ εν λοσ χαµποσ δε λα εδυχαχι⌠ν, λα σαλυδ, λα χυλτυρα, ελ δεπορτε 
αφιχιοναδο, λα ινϖεστιγαχι⌠ν χιεντφιχα ψ τεχνολ⌠γιχα ψ προγραµασ δε δεσαρρολλο 
σοχιαλ ψ δε ιντερσ γενεραλ παρα ελ βενεφιχιο δε λα χοµυνιδαδ ψ εν εσπεχιαλ δε 
αθυελλοσ µ〈σ δεσπροτεγιδοσ δε λα µισµα. 
 
Παρα χυµπλιρ χον ελ οβϕετο σοχιαλ, λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ποδρ〈 ρεαλιζαρ: 
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• Προγραµασ δε δεσαρρολλο ηυµανο ψ σοχιαλ σοστενιβλεσ, δε φορµαχι⌠ν 
περσοναλ, προχεσοσ δε εδυχαχι⌠ν φορµαλ ψ νο φορµαλ, χαπαχιταχι⌠ν τχνιχα χον 
λοσ διφερεντεσ γρυποσ ποβλαχιοναλεσ ψ οργανιζαχιοναλεσ δε βασε. 
 
 
• Αχοµπα〉αµιεντο εν λα ελαβοραχι⌠ν δε πλανεσ δε δεσαρρολλο α χοµυνιδαδεσ 
ρυραλεσ,  υρβανασ ψ χοστερασ. 
 
 
• Χαπαχιταχι⌠ν α προφεσιοναλεσ, τχνιχοσ ψ λδερεσ χοµυνιταριοσ δε 
οργανιζαχιονεσ θυε λλεϖεν α χαβο ελ δεσαρρολλο δε λα σοχιεδαδ χον ϖισι⌠ν σοχιαλ 
ψ σολιδαρια. 
 
 
• Σιστεµατιζαχι⌠ν δε εξπεριενχιασ σοχιαλεσ ψ ρεχυπεραχι⌠ν δε συσ µαρχοσ 
τε⌠ριχοσ, µετοδολ⌠γιχοσ ψ τχνιχοσ. 
 
• Προµοχι⌠ν ψ γεστι⌠ν δε εµπρεσασ σοχιαλεσ, σιν 〈νιµο δε λυχρο χοµο υνα 
ρεαλ εστρατεγια δε προδυχιρ εµπλεοσ α λοσ σεχτορεσ οβϕετιϖοσ δε λα φυνδαχι⌠ν ψ 
ποδερ προπενδερ πορ συ προπιο φινανχιαµιεντο. 
 
 
• Αδµινιστραχι⌠ν δε προψεχτοσ, αχτιϖιδαδεσ, βιενεσ ψ ρεχυρσοσ δε εντιδαδεσ 
εσταταλεσ  ψ πριϖαδασ, ναχιοναλεσ ε ιντερναχιοναλεσ, λο θυε σε µατεριαλιζα 
µεδιαντε χοντρατοσ ο χονϖενιοσ. 
 
 
Εν χυαντο α ασπεχτοσ λεγαλεσ, λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα σε χονφορµα δε 
⌠ργανοσ δε λα αδµινιστραχι⌠ν ψ Γοβιερνο θυε σον ελ Χονσεϕο ∆ιρεχτιϖο, ελ 
∆ιρεχτορ Εϕεχυτιϖο ψ ελ Ρεϖισορ Φισχαλ.  
Λα ρεπρεσενταχι⌠ν λεγαλ δε λα Φυνδαχι⌠ν εστ〈 εν µανοσ δελ διρεχτορ εϕεχυτιϖο, 
θυιεν εν εστοσ µοµεντοσ εσ Φελιπε Ηυρταδο Αρδιλα, περο εν χασο δε 
πρεσενταρσε συ αυσενχια τεµποραλ ο δεφινιτιϖα, µιεντρασ ελ Χονσεϕο ∆ιρεχτιϖο 
ηαχε υνα νυεϖα ελεχχι⌠ν, ελ χαργο λο ασυµε ελ συπλεντε χοµο ∆ιρεχτορ, Ηχτορ 
ϑηοννψ Σαβογαλ Χαστρο. 
Εν λο εχον⌠µιχο, ελ πατριµονιο δε λα φυνδαχι⌠ν εστ〈 χονφορµαδο πορ λα 
χονστρυχχι⌠ν δελ Χεντρο δε Χαπαχιταχι⌠ν δε λα Χορποραχι⌠ν Υνιϖερσιταρια 
Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε, υβιχαδο εν Αγυαβλανχα εν λα χαρρερα 28−3 Ν° 72Ψ−09, 
βαρριο Ποβλαδο ΙΙ, ιντερσεχχι⌠ν χοµυνασ 13, 14 ψ 15. 
Λασ δοναχιονεσ ρεαλιζαδασ πορ λα Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε: 
χοµπυταδορεσ, ταρϕετασ µοδεµ, υνιδαδεσ δε Χ∆ ροοµ, ταρϕετασ δε σονιδο, 
προχεσαδορεσ ψ χοµπρα δε τορρεσ, εθυιποσ δε χαπαχιταχι⌠ν ψ προδυχχι⌠ν, 
µυεβλεσ ψ ενσερεσ. Λοσ εξχεδεντεσ νετοσ ψ ανυαλεσ δε λασ αχτιϖιδαδεσ θυε 
δεσαρρολλα λα Φυνδαχι⌠ν. Ελ συπερ〈ϖιτ πορ δοναχιονεσ, ηερενχιασ ψ λεγαδο. Λασ 
ϖαλοριζαχιονεσ δε συσ αχτιϖοσ πατριµονιαλεσ ψ λοσ βιενεσ θυε πυεδαν αδθυιριρ α 
χυαλθυιερ τιτυλο εν υν φυτυρο. 
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Φιγυρα 9.  Σεδε Χεντρο δε Χαπαχιταχι⌠ν ψ ∆εσαρρολλο Ηυµανο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φυεντε: Φυνδαυτ⌠νοµα � Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε Ηοϕα δε ςιδα 
ΦΥΑΟ. Π∆Φ. 1 αρχηιϖο δε χοµπυταδορ 
 

Φιγυρα 10. Ιντερσεχχι⌠ν δε λασ χοµυνασ εν θυε οπερα Φυνδαυτ⌠νοµα 
 
 
 
Υβιχαχι⌠ν: Χοµυνασ 13, 14 ψ 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Φυεντε: Φυνδαυτ⌠νοµα − Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε. Τραβαϕο παρα λα 
ϖιδα Π∆Φ [εν λνεα]. Σαντιαγο δε Χαλι. Φυνδαυτ⌠νοµα ∆ισπονιβλε εν ιντερνετ: 
ηττπ://ωωω.χολνευρονσ.νετ/φυνραδκε/ρεδ/φυνδαχιον%20αυτονοµα%20δε%20οχχι
δεντε.πδφ 
Χοµυνα 13:  
 
 
Λα Χοµυνα 13 εστ〈 λοχαλιζαδα εν ελ δενοµιναδο ∆ιστριτο δε Αγυαβλανχα, αλ 
συροριεντε δε λα χιυδαδ δε Χαλι, λιµιτα πορ ελ Οριεντε χον λα Χοµυνα 14, πορ ελ 
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νορτε χον ελ 〈ρεα δε εξπανσι⌠ν δε λα Πολιγοναλ Ε, πορ ελ συροριεντε χον λα 
χοµυνα 15, πορ ελ συρ χον λα χοµυνα 16 ψ πορ ελ Οχχιδεντε χον λα χοµυνα 11 ψ 
12.  
 
 
Λα Χοµυνα 13 εστ〈 χονφορµαδα πορ 15 βαρριοσ, σιετε υρβανιζαχιονεσ ψ  
σεχτορεσ ψ υνα υνιδαδ δεπορτιϖα. Λοσ βαρριοσ θυε λα ιντεγραν σον: Υλπιανο 
Λλορεδα Ι, Υλπιανο Λλορεδα ΙΙ, Ελ ςεργελ, Ποβλαδο Ι, Ποβλαδο ΙΙ, Λοσ Χοµυνεροσ 
ΙΙ, Ριχαρδο Βαλχαζαρ, Οµαρ Τορριϕοσ, Ελ ∆ιαµαντε, Χαρλοσ Λλερασ Ρεστρεπο, ςιλλα 
δελ Λαγο, Λοσ Ροβλεσ, Ροδριγο Λαρα Βονιλλα, Χηαρχο Αζυλ, ςιλλαβλανχα, Χαλιπσο Ι, 
Χαλιπσο ΙΙ, Χαλιπσο ΙΙΙ, Ψιρα Χαστρο, Λλερασ Χιντα Λαργα, Μαρροθυν ΙΙΙ, Λαγο Ι, 
Λαγο ΙΙ, Σεχτορ Λαγυνα δελ Πονδαϕε, Ελ Πονδαϕε, Σεχτορ Ασπροχιχαλ, Ροδριγο 
Λαρα Βονιλλα Σεχτορ Λα Παζ, Ελ Λαγυιτο, ςιλλαχριστινα, Νυεϖο Ηοριζοντε, Χαλιπσο 
ς, Ελ ςιϖιερο, Υρβανιζαχι⌠ν Σορεντο ΙΙ, ψ λοσ ασενταµιεντοσ συβνορµαλεσ ςιργιλιο 
Βαρχο, Βελισαριο Βετανχουρτ, Λα Φλοριδα, ϑαζµινχιτο, Χιντα ςιλλεγασ ψ Χιντα Λοσ 
Ροβλεσ. 
 
 
Εν προµεδιο, λα χοµυνα λα ηαβιτα ελ 8,3  % δε λα ποβλαχι⌠ν τοταλ δε λα χιυδαδ, 
εσ δεχιρ, 169.659 ηαβιταντεσ, χορρεσπονδιεντεσ α 47,8% εν ηοµβρεσ (81.0092) 
ψ 52,2% µυϕερεσ (88.567). 
 
 
Χοµυνα 14: 
 
 
Λα χοµυνα 14 εστ〈 λοχαλιζαδα εν ελ ∆ιστριτο δε Αγυαβλανχα αλ Οριεντε δε λα 
χιυδαδ δε Χαλι. Λιµιτα αλ οχχιδεντε ψ αλ νοροχχιδεντε χον λα χοµυνα 13, αλ 
οριεντε χον λα χοµυνα 21 ψ αλ συρ χον λα χοµυνα 15. 
 
 
Σε χονφορµα πορ σεισ βαρριοσ ψ χυατρο υρβανιζαχιονεσ ψ σεχτορεσ βαρριο: Αλφονσο 
Βονιλλα Αραγ⌠ν, Λασ Ορθυδεασ, Μανυελα Βελτρ〈ν, Αλιριο Μορα Βελτρ〈ν, Πυερτασ 
δελ Σολ, Προµοχιονεσ Ποπυλαρεσ, λοσ Ναρανϕοσ Ι, ΙΙ ψ ΙΙΙ, Μαρροθυν Ι, Μαρροθυν 
ΙΙ. 
 
 
Λα χοµυνα 14 εστ〈 ηαβιταδα πορ  ελ 7,4% δε λα ποβλαχι⌠ν τοταλ δε λα χιυδαδ, εσ 
δεχιρ, 151.544 ηαβιταντεσ, λο θυε λα χονϖιερτε εν λα τερχερα µ〈σ ποβλαδα 
δεσπυσ δε λασ χοµυνασ 6 ψ 13. ∆ελ τοταλ δε λα ποβλαχι⌠ν δε λα χοµυνα ελ 
47,7% σον ηοµβρεσ (72.238) ψ ελ 52,3% ρεσταντε σον µυϕερεσ (79.306). 
 
 
Χοµυνα 15:  
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Λα χοµυνα 15 σε ενχυεντρα υβιχαδα εν ελ συροριεντε δε λα χιυδαδ. Λιµιτα αλ 
νορτε χον λα χοµυνα 13 ψ 14, αλ συρ ψ οριεντε χον ελ χορρεγιµιεντο δε Ναϖαρρο ψ 
αλ οχχιδεντε χον λασ χοµυνασ 13 ψ 16.  
 
 
Εστα χονστιτυιδα πορ χυαρτο βαρριοσ, τρεσ υρβανιζαχιονεσ ψ σεχτορεσ, σολαµεντε 
ελ 1,6% δε λοσ βαρριοσ εστ〈ν υβιχαδοσ εν εστα χοµυνα. Λοσ βαρριοσ σον: Ελ 
Ρετιρο, Λοσ Χοµυνερο Ι εταπα, Λαυρεανο Γ⌠µεζ, ςαλλαδο, Χιυδαδ Χ⌠ρδοβα, 
Μοϕιχα, Μοριχηαλ.  
 
 
Λα χοµυνα 15 τιενε χερχα  δε 126.496 ηαβιταντεσ, χορρεσπονδιεντε αλ 6,2% δε 
λα ποβλαχι⌠ν τοταλ δε λα χιυδαδ, δε λοσ χυαλεσ 57.915 σον ηοµβρεσ ψ 6.781 
µυϕερεσ.  
 
 
Φιγυρα 11. Μαπα χοµυνασ δε Χαλι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φυεντε: Προψεχτο Λυισα. [χονσυλταδο ελ 10 δε σεπτιεµβρε δε 2012] ∆ισπονιβλε 
εν ιντερνετ: ηττπ://προψεχτολυισα.βλογσποτ.χοµ/ 
 
 
 
 
 
 
6.2  ΜΑΡΧΟ ΤΕΡΙΧΟ 
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Φυνδαυτ⌠νοµα ψ Εντρετεϕιδοσ, σον δοσ φυνδαχιονεσ σιν 〈νιµο δε λυχρο θυε 
περτενεχεν αλ τερχερ σεχτορ, χαραχτεριζαδο πορ �ιµπλιχαρ ρεσπυεστασ δε διϖερσα 
νδολε  α λασ νεχεσιδαδεσ ψ λοσ προβλεµασ σοχιαλεσ, δεσδε υν πλαντεαµιεντο 
φυνδαµενταλµεντε νο λυχρατιϖο�19, πορ λο ταντο, ελ τερχερ σεχτορ νο εστ〈 
οριενταδο αλ χοντρολ δελ µερχαδο παρα γενεραρλε ϖαλορ α συσ αχχιονιστασ, σινο α 
λα µισι⌠ν δε λασ ινστιτυχιονεσ ψ α λα ινχλυσι⌠ν δε λοσ γρυποσ δε ιντερσ. 
 
Εν εσα µεδιδα σε ηα εσταβλεχιδο υν χονϖενιο παρα λλεϖαρ α χαβο ελ Προγραµα 
δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο, λογρανδο χαπταρ λα ατενχι⌠ν 
ψ ελ ιντερσ δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ θυε σε ηαν θυεριδο χοµπροµετερ χον λα 
εδυχαχι⌠ν δε λα πριµερα ινφανχια ψ δε λα ποβλαχι⌠ν ϕυϖενιλ, περο εσ χλαρο θυε 
παρα σεγυιρ αβονανδο εσφυερζοσ εσ ιµπορταντε ινϖολυχραρ α πβλιχοσ δελ σεχτορ 
πριϖαδο ο πβλιχο θυε χοντριβυψαν α υν ρεσπαλδο εχον⌠µιχο δελ προγραµα ψ α 
υν ρεχονοχιµιεντο ε ιµπαχτο δελ µισµο εν λα σοχιεδαδ. 
 
 
Φρεντε α λο αντεριορ λα χοµυνιχαχι⌠ν ϕυεγα υν παπελ ινδισπενσαβλε, Χαρλοσ 
Βονιλλα Γυτιρρεζ αφιρµα θυε �παρτε ιµπορταντε δε  λα αχτιϖιδαδ ηυµανα σε 
δεσαρρολλα γραχιασ α λα χοµυνιχαχι⌠ν εν χυαλθυιερα δε συσ χυατρο νιϖελεσ: 
ιντραπερσοναλ, ιντερπερσοναλ, γρυπαλ ο χολεχτιϖα. Λα µαψορα δε νυεστροσ αχτοσ 
χοτιδιανοσ σον δε χοµυνιχαχι⌠ν. Εστα νοσ περµιτε ρελαχιοναρνοσ χον λοσ 
ινδιϖιδυοσ ο γρυποσ ιντεγραντεσ  δε νυεστρο εντορνο παρα χυµπλιρ διφερεντεσ 
φινεσ�20.  
 
 
Πορ λο ταντο λα χοµυνιχαχι⌠ν σε ηα χονσιδεραδο ελ προχεσο µ〈σ ιµπορταντε δελ 
χυαλ διφχιλµεντε υνα οργανιζαχι⌠ν ποδρα πρεσχινδιρ δε εστε ελεµεντο ταν ϖιταλ 
παρα συ ⌠πτιµα οπερατιϖιδαδ ψ χονταχτο χον λοσ δεµ〈σ, παρτιχυλαρµεντε 
Φυνδαυτ⌠νοµα ψ Εντρετεϕιδοσ δεβεν ηαχερ υν υσο εστριχτο δε λα χοµυνιχαχι⌠ν 
παρα δαρ α χονοχερ, προµοχιοναρ ε ιµπαχταρ α λα χοµυνιδαδ χον συ νοϖεδοσο 
προγραµα εδυχατιϖο ψ µ〈σ αν χυανδο ψα σε ηα λογραδο εξπλοραρ ελ πβλιχο θυε 
σε ρελαχιονα χον ελ απρενδιζαϕε δε λοσ νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ. Αηορα εσ νεχεσαριο 
εξπλοραρ ελ πβλιχο θυε ρεσπαλδε ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο παρα ελ πατροχινιο ψ σοστενιµιεντο δελ µισµο, δε ιγυαλ 
µανερα παρα προπορχιοναρλε συ ρεχονοχιµιεντο εν λα σοχιεδαδ.   
 

�Λα χοµυνιχαχι⌠ν εσ ελ ϖεηχυλο µεδιαντε  ελ χυαλ λογραµοσ  λο θυε νοσ 
προπονεµοσ δε λοσ δεµ〈σ. Ψ σον, ϕυντο χον ελ χριτεριο, λασ ηερραµιεντασ  µ〈σ 
ιµπορταντεσ  παρα υν λδερ. Μεδιαντε ελ χριτεριο  τοµαµοσ δεχισιονεσ; µεδιαντε 
λα χοµυνιχαχι⌠ν, λα χοµπαρτιµοσ, λα χονσυλταµοσ, περσυαδιµοσ, χοντρολαµοσ, 

                                                           
19 ΜΟΡΑΛΕΣ ΓΥΤΙΕΡΡΕΣ, Αλφονσο Χαρλοσ. Τερχερ σεχτορ ε ιννοϖαχι⌠ν: εξπεριενχιασ, δεσαφοσ 
ψ οπορτυνιδαδεσ. Υνιϖερσιδαδ δε Χ⌠ρδοβα. 2010. π 168. 
 
20 ΒΟΝΙΛΛΑ ΓΥΤΙΕΕΡΡΕΖ, Χαρλοσ. ΛΑ ΧΟΜΥΝΙΧΑΧΙΝ ΦΥΝΧΙΝ ΒℑΣΙΧΑ ∆Ε ΛΑΣ 
ΡΕΛΑΧΙΟΝΕΣ Π∨ΒΛΙΧΑΣ. Χαπ. 2: Ιµπορτανχια δε λα χοµυνιχαχι⌠ν εν λασ οργανιζαχιονεσ. 
Μξιχο, Αργεντινα, Εσπα〉α, Χολοµβια, Πυερτο Ριχο, ςενεζυελα: Εδιτοριαλ Τριλλασ. π. 29. 
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µοτιϖαµοσ, δελεγαµοσ, χορρεγιµοσ�21. Γραν παρτε δε λασ χοσασ θυε σε ηαχεν 
ϖαν λιγαδοσ χον λα χοµυνιχαχι⌠ν, δεβιδο α θυε εσ α τραϖσ δε εστα θυε σε εστ〈 
εν περµανεντεµεντε χονταχτο χον µιεµβροσ ο γρυποσ θυε ηαχεν παρτε δελ 
εντορνο ψ χον  λοσ χυαλεσ µυχηασ ϖεχεσ σε θυιερε εσταβλεχερ αλγν τιπο δε 
ϖνχυλο παρα λογραρ χυµπλιρ χον λοσ οβϕετιϖοσ δε υν προψεχτο εν παρτιχυλαρ. 
 

�Τοδασ λασ αχχιονεσ θυε σε δεσαρρολλαν εν υνα οργανιζαχι⌠ν εστ〈ν οριενταδασ 
διρεχτα ο ινδιρεχταµεντε  α λα χονσεχυχι⌠ν δε συ προπ⌠σιτο. Παρα ελλο λασ 
οργανιζαχιονεσ σε φιϕαν οβϕετιϖοσ, θυε σε χλασιφιχαν  εν εχον⌠µιχοσ, δε σερϖιχιο, 
σοχιαλεσ ψ τχνιχοσ�22. Εν ελ χασο δε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ χον ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο, συσ οβϕετιϖοσ εστ〈ν ενχαµιναδοσ ηαχια λο σοχιαλ δεβιδο α 
θυε σε πρεοχυπα πορ σατισφαχερ λασ νεχεσιδαδεσ εν ελ ασπεχτο δε λα εδυχαχι⌠ν 
παρα λοσ νι〉οσ ψ λοσ ϕ⌠ϖενεσ ψ εν θυερερ φορµαρ υνοσ µεϕορεσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ θυε λογρεν τρανσµιτιρ υν απρενδιζαϕε µ〈σ λδιχο ε ιννοϖαδορ. 
 
 
Παρα θυε υνα οργανιζαχι⌠ν µαρχηε χορρεχταµεντε σε ηαχε ινδισπενσαβλε 
χονταρ λοσ ρεχυρσοσ ηυµανοσ νεχεσαριοσ θυε σον λασ περσονασ θυε περµιτεν 
ιµπυλσαρ λασ ιδεασ, λασ ηαβιλιδαδεσ ψ χαπαχιδαδεσ ταντο δε λοσ νι〉οσ χοµο δε 
λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ ψ υνα σεριε δε νυεϖασ εξπεριενχιασ, περο ταµβιν σον  
ιµπορταντεσ λοσ ρεχυρσοσ φινανχιεροσ θυε χονλλεϖαν αλ λογρο δε λασ µετασ ψ λοσ 
οβϕετιϖοσ θυε σε προπονγαν. Πορ εσο παρα Φυνδαυτ⌠νοµα ψ Εντρετεϕιδοσ ρεσυλτα 
ϖιταλ θυε λασ εµπρεσασ ο φυνδαχιονεσ δελ σεχτορ πριϖαδο ψ/ο πβλιχο θυιεραν 
ηαχερσε παρτιχιπεσ δε λα ινιχιατιϖα δελ προγραµα δε φορµαχι⌠ν, ψα θυε χον συσ 
απορτεσ εχον⌠µιχοσ εστ〈ν χοντριβυψενδο αλ δεσαρρολλο ψ  α λα χονσολιδαχι⌠ν δε 
υν προγραµα θυε σε πρεοχυπα πορ λα πριµερα ινφανχια, πορ ελ φυτυρο δε λοσ 
ϕ⌠ϖενεσ  ψ πορ χονστρυιρ υνοσ µεϕορεσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ, νο σ⌠λο χον γρανδεσ 
χαπαχιδαδεσ ιντελεχτυαλεσ, ταµβιν χον γρανδεσ χαπαχιδαδεσ αφεχτιϖασ. 
 
 
Χον ελ ιδεαλ δε χαπταρ λα ατενχι⌠ν δε διχηασ φυνδαχιονεσ εσ ιµπορταντε ρεχυρριρ 
α υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε χονδυζχα α πρεσενταρ τοδα λα τραψεχτορια 
ψ λασ εξπεριενχιασ δελ πριµερ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο, περο σοβρε τοδο δε περσυαδιρ ψ χονϖενχερ α  λοσ εµπρεσαριοσ ο α λασ 
περσονασ δε ιµπορταντεσ οργανιζαχιονεσ θυε ταµβιν σον πιεζα χλαϖε παρα θυε 
σε λε δε χοντινυιδαδ α προγραµασ εδυχατιϖοσ χοµο ελ θυε αθυ σε πλαντεα. 
 
 
                                                           
21 ΓΥΤΙ⊃ΡΡΕΖ ΝΑςΑΣ, Χαρλοσ. ΣΕΓΥΝ∆Ο ΣΙΜΠΟΣΙΟ ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΧΑΝΟ ∆Ε 
ΧΟΜΥΝΙΧΑΧΙΝ ΟΡΓΑΝΙΖΑΧΙΟΝΑΛ. Λα χοµυνιχαχι⌠ν εσ υνα χυλτυρα δε χαλιδαδ ψ σερϖιχιο. 
Μεµοριασ. Χαλι: Πριντεξ Ιµπρεσορεσ.1993. π. 89. 
 
22

  ΒΟΝΙΛΛΑ ΓΥΤΙΕΕΡΡΕΖ, Χαρλοσ. ΛΑ ΧΟΜΥΝΙΧΑΧΙΝ ΦΥΝΧΙΝ ΒℑΣΙΧΑ ∆Ε ΛΑΣ 
ΡΕΛΑΧΙΟΝΕΣ Π∨ΒΛΙΧΑΣ. Χαπ. 1: Λα Οργανιζαχι⌠ν. Μξιχο, Αργεντινα, Εσπα〉α, Χολοµβια 
Πυερτο Ριχο, ςενεζυελα: Εδιτοριαλ Τριλλασ. π. 19. 
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�Παρα υν  ιµπορταντε σεχτορ δελ πενσαµιεντο χιεντφιχο µοδερνο υνα εστρατεγια 
νο εσ σινο υν µτοδο χαπαζ δε ρεσολϖερ υν προβλεµα�23: 
 
• Χυανδο υν µτοδο  δε δισε〉ο εσ συφιχιεντε παρα λα ρεσολυχι⌠ν δε υν 
προβλεµα, α εσε µτοδο σε λε δα ελ νοµβρε δε εστρατεγια (ϑονεσ, 1976). 
 
 
• Ιµπλχιταµεντε, εν ελ σιγνιφιχαδο δε εστρατεγια σε χοντιενε υν µτοδο παρα 
αχτυαρ (Μαρτν Σηυβιχκ, 1962). 
 
 
• Λασ εστρατεγιασ σον µτοδοσ πορ µεδιο δε λοσ χυαλεσ σε πυεδε αλχανζαρ λοσ 
οβϕετιϖοσ εσταβλεχιδοσ (ϑοην Συτηερλανδ). 
�Εν τρµινοσ εχολ⌠γιχοσ, λα εστρατεγια χονσιστε εν ενχοντραρ ελ νιχηο αδεχυαδο; 
εν τρµινοσ εχον⌠µιχοσ, εν οχυπαρ  υν λυγαρ εσπεχιφιχο θυε γενερα ρεντασ 
(Βοωµανν, 1974); εν τρµινοσ δελ µαρκετινγ, ιδεντιφιχαρ ελ σεγµεντο δελ 
µερχαδο  θυε ελ προδυχτο δεβε δεσενϖολϖερσε (Τηοµπσον, 1967: Αυδψ, 1973; 
Ηαξ, 1994); εν τρµινοσ δε Μαναγεµεντ, χονσιστε εν  δεφινιρ ελ εσπαχιο εν ελ 
εντορνο δονδε λοσ ρεχυρσοσ εστ〈ν χονχεντραδοσ  (Μιντζβεργ, 1992) ψ εν 
τρµινοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν, ενχοντραρ υν λυγαρ δισπονιβλε εν λα µεντε δε λοσ 
δεστιναταριοσ ο χονσυµιδορεσ ποτενχιαλεσ�24 
 
 
Τενιενδο εν χυεντα θυε λα λνεα δε ενφοθυε παρα χρεαρ λα εστρατεγια παρα ελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο δελ χονϖενιο εντρε 
λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ εσ σοβρε λο 
χοµυνιχαχιοναλ, τιενε εντονχεσ µυχηα ρελαχι⌠ν χον λα υλτιµα δεφινιχι⌠ν θυε 
πλαντεα ελ αυτορ Ραφαελ Αλβερτο  Πρεζ, ψα θυε πορ µεδιο δε λα εστρατεγια δε 
χοµυνιχαχι⌠ν σε πρετενδε ατραερ ψ χονϖενχερ α λασ φυνδαχιονεσ υ 
οργανιζαχιονεσ θυε ρεαλµεντε εσ ιµπορταντε ινϖερτιρ εν λα εδυχαχι⌠ν δε λοσ 
νι〉οσ ψ λοσ ϕ⌠ϖενεσ, παρτιενδο δε λα νεχεσιδαδ δε χονστρυιρ υνοσ µεϕορεσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ. 
 

�Λα χοµυνιχαχι⌠ν εστρατγιχα σε δα δεντρο δε υν ϕυεγο εστρατγιχο, δονδε ελ 
εµισορ δεχιδε ψ πρεελαβορα λα χοµυνιχαχι⌠ν δε χαρα α υνοσ οβϕετιϖοσ, δε 
αχυερδο χον υν χοντεξτο ο υνασ τενδενχιασ, παρα λασ θυε ηαψ θυε τενερ εν 
χυεντα λασ ποσιβλεσ δεχισιονεσ/ρεαχχιονεσ δε λοσ πβλιχοσ οβϕετιϖοσ, ταντο 
ιντερνοσ χοµο εξτερνοσ�25. Εν χονχλυσι⌠ν, Αλβερτο Πρεζ σε〉αλα θυε λα 
ιντεραχχι⌠ν σιµβ⌠λιχα δε λα χοµυνιχαχι⌠ν σερ〈 εστρατγιχα χυανδο: 
                                                           
23

 Π⊃ΡΕΖ, Ραφαελ Αλβερτο. ΕΣΤΡΑΤΕΓΙΑΣ ∆Ε ΧΟΜΥΝΙΧΑΧΙΝ. Χαπ 5: Λασ διµενσιονεσ δε λα 
εστρατεγια. Εσπα〉α, Βαρχελονα: Εδιτοριαλ Αριελ. Πριµερα εδιχι⌠ν: σεπτιεµβρε δε 2001, χυαρτα 
εδιχι⌠ν αχτυαλιζαδα: σεπτιεµβρε δε 2008. π. 142. 
 
24 Ιβιδ. π. 143 
 
25  Π⊃ΡΕΖ, Ραφαελ Αλβερτο. Εν: Εστρατεγιασ δε χοµυνιχαχι⌠ν, 2008. Χιταδο πορ: ΣΑΛΑΣ 
ΦΟΡΕΡΟ, Χλαυδια Πατριχια. Σιγνο ψ Πενσαµιεντο: Εσταδο δελ αρτε δε λα νυεϖα χοµυνιχαχι⌠ν 
εστρατγιχα εν Ιβεροαµριχα ψ Χολοµβια, ϑυλιο − διχιεµβρε 2011, ςολ ΞΞΞΙ. π. 236 
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• Ιντερϖιενεν ϖαριοσ ϕυγαδορεσ, λοσ χυαλεσ σε δενοµιναρ〈ν αθυ �στακεηολδερσ�,   
ο τοδοσ λοσ πβλιχοσ δε ιντερσ εν υνα οργανιζαχι⌠ν, θυε πυεδεν αφεχταρ ο σερ 
αφεχταδοσ πορ εστα. 
 

• Λασ περσονασ θυε τοµαν δεχισιονεσ τιενεν θυε τοµαρ εν χυεντα οτροσ 
ϕυγαδορεσ ψ ελ εντορνο. 
 
 
• Ηαψ υν οβϕετιϖο ο υνα ιντενχιοναλιδαδ χονσχιεντε οριενταδα α χοντρολαρ λα 
χοµυνιχαχι⌠ν.  

 
 

• Ηαψ µ〈σ θυε υν πβλιχο οβϕετιϖο, υν µενσαϕε, ο υνοσ µεδιοσ; ταµβιν ηαψ 
χρεατιϖιδαδ, λα χλαϖε παρα σερ διφερεντεσ δε λα χοµπετενχια. 

 
 

• Σε ινϖεστιγα; εσ δεχιρ, σε γεστιονα. 
 
 

• Σε ελιγε υν χυρσο δε αχχι⌠ν, θυε σε εϕεχυτα, χοντρολα ψ εϖαλα, χον ελ φιν δε 
σερ χοµπετιτιϖοσ, α λο χυαλ σε αγρεγα υνα ρελαχι⌠ν δε βενεφιχιο µυτυο χον λοσ 
στακεηολδερσ (πβλιχοσ εστρατγιχοσ ο δε ιντερσ) (2008). 
 
 
Λα χοµυνιχαχι⌠ν εστρατγιχα, σε ηαχε εντονχεσ ινδισπενσαβλε δεντρο δε λα 
Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ δεβιδο α θυε περµιτε 
εσταβλεχερ λοσ χυρσοσ δε αχχι⌠ν δε συσ αχτιϖιδαδεσ ο προψεχτοσ, προπιχιανδο 
θυε σε δεσαρρολλεν εσπαχιοσ παρα εσχυχηαρ α οτροσ ψ ασ ποδερ µαντενερ 
ρελαχιονεσ δε βενεφιχιο µυτυο, δονδε εν τοδο µοµεντο σε τενγα εν χυεντα ελ 
λοσ πβλιχοσ εστρατγιχοσ, λοσ οβϕετιϖοσ δε υνα προπυεστα ψ λα µανερα δε δαρ 
µεδιχι⌠ν ψ εϖαλυαχι⌠ν α λο θυε σε ρεαλιζα. 
 
 
Βαϕο λα πρεµισα θυε Αλβερτο Πρεζ δα δε λα χοµυνιχαχι⌠ν εστρατγιχα εσ 
πρεχισαµεντε θυε εν εστα πασαντα, τενιενδο εν χυεντα ελ οβϕετιϖο γενεραλ ψ λοσ 
οβϕετιϖοσ εσπεχφιχοσ θυε σε πλαντεαν, σε ρεχυρρε α διφερεντεσ ηερραµιεντασ δε 
ινϖεστιγαχι⌠ν θυε απορτεν α λα βσθυεδα δε ινφορµαχι⌠ν ιδεαλ παρα λα 
χονστρυχχι⌠ν δε υνα χαρτιλλα ινφορµατιϖα σοβρε ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο ψ υν ϖιδεο παρα ρεγιστραρ εν λ λασ 
µεµοριασ δε ϖιδα δε λασ µαεστρασ θυε εστυϖιερον πρεσεντεσ εν λα πριµερα 
ϖερσι⌠ν δελ προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο ψ 
λλεγαδο ελ µοµεντο πρεσενταρ αµβασ χοσασ αντε αλγυνασ δε λασ ινστιτυχιονεσ ο 
φυνδαχιονεσ α λασ θυε σε ηιζο υν ραστρεο χον ελ φιν δε ιδεντιφιχαρ συ φιλοσοφα, 
πρινχιπιοσ ψ ϖαλορεσ ψ λοσ προψεχτοσ θυε εϕεχυταν ο ρεσπαλδαν. 
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Χον λα ιδεα δε ινϖολυχραρ  ινστιτυχιονεσ θυε χοοπερεν, ινϖιερταν ψ πατροχινεν ελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο, παρα φοµενταρ 
υνα µαψορ χοβερτυρα παρα λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ, σε εστ〈 ινχιδιενδο εν υν 
χονχεπτο χλαϖε θυε εσ λα χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ χαµβιο σοχιαλ, θυε σε δεφινε 
χοµο υν �προχεσο δε δι〈λογο ψ δεβατε, βασαδο εν λα τολερανχια, ελ ρεσπετο, λα 
εθυιδαδ, λα ϕυστιχια σοχιαλ  ψ λα παρτιχιπαχι⌠ν αχτιϖα δε τοδοσ�26 ψ εσ δεσδε αλλ 
πρεχισαµεντε θυε ελ γενεραρ αλιανζα ο λα παρτιχιπαχι⌠ν δε µιεµβροσ δε 
ινστιτυχιονεσ υ οτρασ φυνδαχιονεσ θυε αψυδεν α ιµπυλσαρ α µυχηασ µ〈σ 
ϖερσιονεσ δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο 
χονλλεϖα α λα σοστενιβιλιδαδ ψ ελ προγρεσο δε λοσ πβλιχοσ α λοσ θυε σε ηα διριγιδο 
ελ προγραµα: αγεντεσ εδυχατιϖοσ, νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ; σιενδο ελλοσ µισµοσ λοσ 
συϕετοσ προταγονιστασ δε συ προπιο χαµβιο ψ εϖολυχι⌠ν. 
 
 
�Εν ελ Χ⌠διγο δε λα ινφανχια ψ λα αδολεσχενχια, σε σε〉αλα ελ δερεχηο α λα 
ατενχι⌠ν ιντεγραλ δε λοσ νι〉οσ µενορεσ δε χινχο α〉οσ ψ βυσχα γαραντιζαρλεσ υν 
δεσαρρολλο εν ελ µαρχο δε συσ δερεχηοσ ψ σεµβραρ λασ βασεσ παρα θυε τοδοσ 
πυεδαν σερ χαδα ϖεζ µ〈σ χοµπετεντεσ, φελιχεσ ψ γοζαρ υνα µεϕορ χαλιδαδ δε 
ϖιδα� 27, περο παρα θυε εστο σεα ποσιβλε σε ρεθυιερε δε λα φορµαχι⌠ν ψ 
χονσολιδαχι⌠ν δε υνοσ µεϕορεσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ θυε ρεσπαλδαδοσ 
εχον⌠µιχαµεντε πορ οτρασ φυνδαχιονεσ υ οργανιζαχιονεσ τενδρ〈ν λα ποσιβιλιδαδ 
ψ νο ηαβρ〈 εξχυσα δε νο αχχεδερ α Προγραµασ δε Φορµαχι⌠ν χοµο ελ δε 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

7. ∆ΙΣΕ∇Ο ΜΕΤΟ∆ΟΛΓΙΧΟ 
 
 

Χον ελ προπ⌠σιτο δε χρεαρ υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ  Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο α τραϖσ δελ χυαλ σε πυεδα 

                                                           
26 ΓΥΜΥΧΙΟ ∆ΡΑΓΝ, Αλφονσο. Σιγνο ψ Πενσαµιεντο 58. Χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ χαµβιο σοχιαλ 
χλαϖε δελ δεσαρρολλο παρτιχιπατιϖο. ςολ ΞΞΞ Ενερο � ϕυνιο 2011. π 37. 
 
27

 ΡΕςΟΛΥΧΙΝ Ε∆ΥΧΑΤΙςΑ ΧΟΛΟΜΒΙΑ ΑΠΡΕΝ∆Ε. ∆οχυµεντο 10 σοβρε λα πριµερα 
ινφανχια: δεσαρρολλο ινφαντιλ  ψ χοµπετενχιασ εν λα πριµερα ινφανχια [εν λνεα] Βογοτ〈. Μινιστεριο 
δε Εδυχαχι⌠ν Ναχιοναλ. ∆ισπονιβλε εν ιντερνετ: 
ηττπ://ωωω.µινεδυχαχιον.γοϖ.χο/πριµεραινφανχια/1739/αρτιχλεσ−
178053_αρχηιϖο_Π∆Φ_λιβρο_δεσαρρολλοινφαντιλ.πδφ 
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ϖινχυλαρ α λασ εµπρεσασ πριϖαδασ ψ/ο πβλιχασ θυε  χοντριβυψαν αλ σοστενιµιεντο 
ψ ρεχονοχιµιεντο δελ µισµο, σε δεσαρρολλ⌠ υνα µετοδολογα βασαδα εν υν 
εστυδιο δε τιπο χυαλιτατιϖο ψα θυε σε αβορδ⌠ λασ διϖερσασ οπινιονεσ ψ 
αργυµεντοσ δε λοσ µιεµβροσ δε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα, λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ ψ λασ µαεστρασ δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ, θυιενεσ 
παρτιχιπαρον εν ελ πριµερ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο, χον λα φιναλιδαδ δε χοµπρενδερ λασ αχχιονεσ σοχιαλεσ θυε σε 
δεσαρρολλαρον εν ελ µαρχο δε λα ινιχιατιϖα εδυχατιϖα πλαντεαδα εν εστε τραβαϕο, 
πορ λο θυε µ〈σ θυε εν ενφατιζαρ εν χαντιδαδ δε δατοσ, σε προφυνδιζ⌠ εν λα 
οβτενχι⌠ν δε ινφορµαχι⌠ν παρα αναλιζαρ λα σιτυαχι⌠ν προβλεµα. 
 
 
Σε απλιχαρον ηερραµιεντασ δε ινϖεστιγαχι⌠ν χοµο λα εντρεϖιστα, ελ φοχυσ γρουπ 
(γρυποσ δε δισχυσι⌠ν) ψ ελ αν〈λισισ δε δοχυµεντοσ, ταντο ιµπρεσοσ χοµο 
διγιταλεσ, ρελαχιοναδοσ χον λα πριµερα ϖερσι⌠ν δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο. 
 
 

Χυαδρο 2.  Τχνιχασ δε Ινϖεστιγαχι⌠ν ψ Ρεχολεχχι⌠ν δε Ινφορµαχι⌠ν 
 

Τ⊃ΧΝΙΧΑ ∆ΙΡΙΓΙ∆Α Α ΕΝΦΟΘΥΕ 

Εντρεϖιστα  • Φελιπε Ηυρταδο, ∆ιρεχτορ 
δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε. 

• ℑνγελα Μαρα ∆υθυε 
Βοτερο, ∆ιρεχτορα, 
Φυνδαδορα ψ Ταλλεριστα δε 
λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 

• Χαρολινα ∆υθυε; 
Φυνδαδορα ψ ∆ιρεχτορα 
Πεδαγ⌠γιχα δε λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 

Φορµατο δε εντρεϖιστα χον 
υν µοδελο εστρυχτυραδο δε  
τιπο χυαλιτατιϖο βασαδο εν 
τρεσ τεµσ:  οργανιζαχι⌠ν 
γενεραλ, χοµυνιχαχι⌠ν 
οργανιζαχιοναλ ψ  προγραµα 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο 

   Φοχυσ γρουπ Σε απλιχαν δοσ φοχυσ γρουπ, 
υνο παρα ελ εθυιπο δε τραβαϕο 
δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ 
ψ οτρο παρα λασ µαεστρασ θυε 
παρτιχιπαρον δε λα πριµερα 
εξπεριενχια δελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο. 
 
Εν ελ φοχυσ γρουπ δελ εθυιπο 

Ενφοθυε χυαλιτατιϖο. 
Πρεγυντασ βασαδασ εν ελ 
πασαδο, πρεσεντε ψ φυτυρο 
δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο. 

Χυαδρο 2 (χοντινυαχι⌠ν) 
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δε τραβαϕο δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ σε χοντ⌠ χον λα 
παρτιχιπαχι⌠ν δε:  
Χαρολινα ∆υθυε ψ ℑνγελα 
∆υθυε, Φυνδαδορασ δε 
Εντρετεϕιδοσ; Λυζ Γαβριελα 
Πυερτα, Πλανεαδορα δελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ψ 
Πσιχ⌠λογα  δε Εντρετεϕιδοσ, 
ϑεσσιχα Γ⌠µεζ, θυιεν ηαχε 
ελ αχοµπα〉αµιεντο ϖιρτυαλ; 
∆ιανα Ροδασ, µανεϕα λα 
πυβλιχιδαδ ψ διϖυλγαχι⌠ν δελ 
προγραµα; Λινα Οτερο, 
οργανιζαδορα προπυεστα 
πεδαγ⌠γιχα; Μαρα δελ 
Χαρµεν Βυριτιχ〈, µανεϕα ελ 
ρεγιστρο δε λασ σεσιονεσ ψ 
Μαρτηα Κεστεµβεργ, 
Χοορδιναδορα δε πρεεσχολαρ 
δελ χολεγιο ϑεφφερσον. 
 
Ελ οτρο φοχυσ γρουπ σε λε 
ρεαλιζ⌠ α δοσ µαεστρασ δελ 
Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ: 
∆ιανα Μιλενα Χαµπο ψ 
Χαρµεν Αµελια Γυερρερο. 

Ματεριαλ ιµπρεσο ψ 
διγιταλ  

• Αν〈λισισ δε δοχυµεντοσ 
διγιταλεσ δε λα ηιστορια ε 
ινφορµαχι⌠ν δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα. 

• Αν〈λισισ δε πιεζασ 
χοµυνιχατιϖασ (φολλετο 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
εδυχατιϖο ψ ϖολαντε Ηυελλασ 
δε υνα εξπεριενχια) 
προπορχιοναδασ εν  διγιταλ ε 
ιµπρεσα. 

• Αν〈λισισ δε δοχυµεντοσ 
ιµπρεσοσ δε λα ινιχιατιϖα δελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσινιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο ψ δε συσ 

• Ηοϕα δε ςιδα δε 
Φυνδαυτ⌠νοµα. 
 
•  ∆οχυµεντο δε ρεγιστρο 
δε λα Φυνδαυτ⌠νοµα αντε  
Χ〈µαρα δε Χοµερχιο. 

 
• Φολλετο Ρεσιγνιφιχανδο 
ελ ςινχυλο Εδυχατιϖο  
 

Ενφοθυε χυαλιτατιϖο. 
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7.1  ΦΥΕΝΤΕΣ ∆Ε ΙΝΦΟΡΜΑΧΙΝ 
 
 

εστρατεγιασ δε 
χοµερχιαλιζαχι⌠ν. 

• Αν〈λισισ δε λα γραβαχι⌠ν 
δελ φοχυσ γρουπ χον ελ 
εθυιπο δε τραβαϕο δε 
Εντρετεϕιδοσ ψ χον λασ 
µαεστρασ θυε ηιχιερον παρτε 
δε λα πριµερα εξπεριενχια δελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο. 

ςιδεοσ Ινστιτυχιοναλεσ  ςιδεοσ δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα ψ Φυνδαχι⌠ν  
Εντρετεϕιδοσ 

Ενφοθυε χυαλιτατιϖο. 

Τεξτοσ ψ  δοχυµεντοσ 
τε⌠ριχοσ ρελαχιοναδοσ 
χον λα τεµ〈τιχα δε λα 
ατενχι⌠ν α λα  πριµερα 
ινφανχια. 

Αν〈λισισ δε ινφορµαχι⌠ν 
εξτραδα δε λιβροσ, πορταλεσ 
ωεβ ψ αρτχυλοσ δε  ιντερσ. 

Ενφοθυε χυαλιτατιϖο  

Ραστρεο δε λασ 
φυνδαχιονεσ ο 
ινστιτυχιονεσ δελ σεχτορ 
πριϖαδο ψ/ο πβλιχο  

Βαρριδο πορ ιντερνετ δε λασ 
φυνδαχιονεσ ο  ινστιτυχιονεσ 
χον λασ θυε σε ποδρα λλεγαρ 
α υνα αλιανζα χον Λα 
Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ 
λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ 
παρα πατροχινιο ψ 
ρεχονοχιµιεντο δελ 
προγραµα ΡςΕ. 

Ενφοθυε χυαλιτατιϖο 
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Παρα λα προπυεστα δε λα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο εντρε λα Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ εσ ιµπορταντε χονταρ χον ελ 
συµινιστρο δε ινφορµαχι⌠ν ψ διϖερσοσ απορτεσ θυε προϖενγαν δε  φυεντεσ 
πριµαριασ ψ σεχυνδαριασ. 
 
 
7.1.1 Φυεντεσ Πριµαριασ.  Πορ µεδιο δε απλιχαχι⌠ν δε εντρεϖιστασ διριγιδασ α 
Φελιπε Ηυρταδο, ∆ιρεχτορ δε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ α ℑνγελα Μαρα 
∆υθυε ψ Χαρολινα ∆υθυε, Φυνδαδορασ δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ; σε βυσχα 
γενεραρ υνοσ ενχυεντροσ θυε περµιταν οβτενερ ινφορµαχι⌠ν δε πριµερα µανο 
παρα χονοχερ αχερχα δε χαδα φυνδαχι⌠ν, λα χοµυνιχαχι⌠ν θυε σε δεσαρρολλα 
εντρε συσ χολαβοραδορεσ ψ λα θυε σε τρανσµιτε ηαχια συσ πβλιχοσ εξτερνοσ ψ 
φιναλµεντε παρα ιδεντιφιχαρ εν θυ χονσιστε ψ χ⌠µο σε ηα λλεϖαδο α χαβο ελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν  Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο. 
 
 
Ταµβιν σε ρεαλιζαρον δοσ φοχυσ γρουπ, υνο ρεαλιζαδο αλ εθυιπο δε τραβαϕο δε λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ ψ οτρο α λασ µαεστρασ θυε τυϖιερον λα οπορτυνιδαδ δε σερ 
παρτε δε λα πριµερα εξπεριενχια δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο. Λοσ φοχυσ γρουπ σε εϕεχυταρον χον ελ προπ⌠σιτο, πριµερο,  δε 
τενερ υν αχερχαµιεντο χον ελ ρεστο δε λασ περσονασ θυε τραβαϕαν εν λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ ψ χον λασ µαεστρασ ψ σεγυνδο παρα χονοχερ α µαψορ 
προφυνδιδαδ χ⌠µο σε ηαβα πενσαδο ψ χ⌠µο φυνχιοναβα ελ Προγραµα 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο ψ αδεµ〈σ παρα τενερ τεστιµονιο δε χαδα 
υνα δε λασ εξπεριενχιασ δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ. 
 
 
7.1.2  Σεχυνδαριασ.  Σε τυϖο εν χυεντα τοδο τιπο δε µατεριαλ ιµπρεσο ψ διγιταλ 
(δοχυµεντοσ πδφ, φολλετοσ, ϖολαντεσ, ϖιδεοσ ψ δεµ〈σ) ταντο δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα, χοµο δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ παρα χοµπλεµενταρ ο 
αµπλιαρ  λα ινφορµαχι⌠ν δε λασ φυεντεσ πριµαριασ ψ θυε περµιτιεραν  δαρ υν 
αν〈λισισ δε χ⌠µο σε ποδρα ελαβοραρ λα προπυεστα δε λα εστρατεγια δε 
χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν  Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο. 
 
 
Ταµβιν σε ηιζο λα βσθυεδα δε λασ ποσιβλεσ φυνδαχιονεσ ο ινστιτυχιονεσ θυε 
τραβαϕεν βαϕο λοσ µισµοσ πρινχιπιοσ ψ ϖαλορεσ δε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ 
Εντρετεϕιδοσ παρα γενεραρ υνα αλιανζα θυε περµιτα οβτενερ ρεχυρσοσ 
εχον⌠µιχοσ ψ αψυδεν α χονσολιδαρ µ〈σ ελ προγραµα εδυχατιϖο. 
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         Χυαδρο 3. Σεγµενταχι⌠ν δε πβλιχοσ ο αυδιενχιασ 
 

ΣΕΓΜΕΝΤΑΧΙΝ ∆Ε ΑΥ∆ΙΕΝΧΙΑΣ Ψ ΓΡΥΠΟΣ ∆Ε ΑΧΤΟΡΕΣ ΣΟΧΙΑΛΕΣ 

ΧΑΤΕΓΟΡΙΑ ∆Ε ΣΤΑΚΕΗΟΛ∆ΕΡ ΣΥΒΓΡΥΠΟΣ ΝΟΜΒΡΕΣ 
Πβλιχο ιντερνο ∆ιρεχτορ δε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα  

 
Φυνδαδορασ δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 
 
 
Εθυιπο δε εθυιπο δε τραβαϕο δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ 

Φελιπε Ηυρταδο 
 
ℑνγελα Μαρα ∆υθυε Βοτερο ψ Χαρολινα 
∆υθυε Βοτερο 
 
ℑνγελα Μαρα ∆υθυε (Μαεστρα δε αρτε δελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο)  
ϑεσσιχα Γ⌠µεζ  
(Μανεϕα λα χοµυνιδαδ ϖιρτυαλ)  
 
Χαρολινα ∆υθυε Βοτερο (∆ιρεχτορα 
Πεδαγ⌠γιχα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο)  
Λινα Οτερο (Οργανιζαδορα προπυεστα 
πεδαγ⌠γιχα δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο) 
 
∆ιανα Ροδασ (Μανεϕα λα πυβλιχιδαδ ψ ελ 
τελεµερχαδεο) 
 
Μαρα δελ Χαρµεν Βυριτιχα (Λλεϖα ελ ρεγιστρο 
δε λασ σεσιονεσ)  
 
Λυζ Γαβριελα Πυερτα (Πλανεαδορα δελ 
Προγραµα ΡςΕ)  
 
Μαρτηα Κεστεµβεργ(Χοορδιναδορα δε 
Πρεεσχολαρ δελ χολεγιο ϑεφφερσον) 
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Πβλιχο ιντερµεδιο Αλιαδοσ δε φυνδαχιονεσ ο ινστιτυχιονεσ δελ σεχτορ 
πβλιχο ψ/ο πριϖαδο 

1. Οργανιζαχι⌠ν ∆ιϖιδενδο πορ 
Χολοµβια 
 
2. Φυνδαχι⌠ν Βερνανδ ςαν Λεερ 
 
3. Φυνδαχι⌠ν Πιεσ ∆εσχαλζοσ  
 
4. Φυνδαχι⌠ν Φορδ 
 
5. Κελλογ Φουνδατιον 
 
6. Φυνδαχι⌠ν Αλδα 
 
7. Φυνδαχι⌠ν Λατινοαµεριχανα Αλασ 
 
8. Φυνδαχι⌠ν Βαϖαρια 
 
9. Φυνδαχι⌠ν Εµπρεσαριοσ πορ λα 
εδυχαχι⌠ν 
 
10. Χαρϖαϕαλ Εδυχαχι⌠ν 
 
11. Φυνδαχι⌠ν Χορονα 
 
12. Φυνδαχι⌠ν Αλϖαραλιχε 
 
13. Φυνδαχι⌠ν Ρεστρεπο Βαρχο 
 
14. Φυνδαχι⌠ν Τερπελ 
 
15. Σαϖε τηε Χηιλδρεν 
 
16. Αγενχια Εσπα〉ολα δε Χοοπεραχι⌠ν 
Ιντερναχιοναλ παρα ελ ∆εσαρρολλο. 
 
17. Χορποεδυχαχι⌠ν 

Χυαδρο 3 (χοντινυαχι⌠ν) 
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18. Φυνδαχι⌠ν ΦΕΣ 
 
19. Φυνδαχι⌠ν Λυκερ 
 
20.     Οργανιζαχι⌠ν δε Εσταδοσ 
Ιβεροαµεριχανοσ παρα λα εδυχαχι⌠ν, χιενχια ψ 
χυλτυρα 
 
21. Φυνδαχι⌠ν αειοτ 
 
22. Φυνδαχι⌠ν Χοµπαρτιρ 
 
23. ΦυνδαΧολοµβια 
 
24. Φυνδαχι⌠ν Γανε  
 
25. Φυνδαχι⌠ν Πλαν  
26. Χολοµβια Απρενδε 

Πβλιχο εξτερνο Αγεντεσ εδυχατιϖοσ δε λασ ινστιτυχιονεσ 
εδυχατιϖασ δε λα χιυδαδ δε Χαλι 

Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ 
 
Ηογαρ Ινφαντιλ Μιχηιν 
 
Ελ ϑαρδν Ινφαντιλ Ρεναχερ 
 
Χολεγιοσ πριϖαδοσ δε Χαλι: ϑεφφερσον, 
Βερχηµανσ Χολοµβο, Λα Χολινα, Αµεριχανο, 
Λαχορδαιρε, Χλαρετ, Εξπρεσαρ, Αλασ 
Ταλλερ δε Ανικ, Χοµετασ, εντρε οτροσ. 
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Χυαδρο 4. Τιπο δε ρελαχι⌠ν χον λοσ στακεηολδερσ 
 
 

Νιϖελ Μετα Χοµυνιχαχι⌠ν Νατυραλεζα δε λα ρελαχι⌠ν Ενφοθυε δε ρελαχι⌠ν 

Περµανεχερ πασιϖο  Νο ηαψ µετα, νι δε 
ρελαχι⌠ν  

Νο ηαψ χοµυνιχαχι⌠ν αχτιϖα Νο ηαψ ρελαχι⌠ν Λα χοµπα〉α νο σε 
ρελαχιονα χον συσ 
στακεηολδερσ. Λασ 
ινθυιετυδεσ δε λοσ 
στακεηολδερσ σε πλαντεαν 
α τραϖσ δε 
προτεστασ, χαρτασ, ιντερνετ. 

Ηαχερ υν σεγυιµιεντο  Ηαχερ υν σεγυιµιεντο α 
λασ οπινιονεσ δε λοσ 
στακεηολδερσ  

Υνιλατεραλ: δε λοσ 
στακεηολδερσ α λα χοµπα〉α 

Νο ηαψ ρελαχι⌠ν  Σεγυιµιεντο εν λοσ 
µεδιοσ ψ εν 
Ιντερνετ. Ινφορµεσ δε 
σεγυνδα µανο 
δε οτροσ στακεηολδερσ 
(εντρεϖιστασ 
πυντυαλεσ). 

Ινφορµαρ Ινφορµαρ ο εδυχαρ  α λοσ 
στακεηολδερσ α  

Υνιλατεραλ: δε λα χοµπα〉α α 
λοσ στακεηολδερσ; νο ηαψ 
χονϖοχατορια α ρεσπονδερ. 

Ρελαχι⌠ν δε χορτο ο λαργο 
πλαζο χον λοσ στακεηολδερσ. 
∀Λε µαντενδρεµοσ 
ινφορµαδο� 

Βολετινεσ ψ χαρτασ, 
φολλετοσ, ινφορµεσ ψ σιτιοσ 
εν Ιντερνετ. ∆ισχυρσοσ, 
χονφερενχιασ ψ 
πρεσενταχιονεσ πβλιχασ. 
Αχχεσο α λασ 
ινσταλαχιονεσ ψ ρεχορριδοσ. 
Γιρασ δε πρεσενταχι⌠ν ψ 
εξποσιχιονεσ. 
Χοµυνιχαδοσ ψ 
χονφερενχιασ δε πρενσα; 
πυβλιχιδαδ εν λοσ µεδιοσ. 

Ρεαλιζαρ τρανσαχχιονεσ  Τραβαϕαρ ϕυντοσ εν υνα 
ρελαχι⌠ν χοντραχτυαλ εν 

Βιλατεραλ λιµιταδα: σε 
εσταβλεχε ψ µονιτορεα 

Λοσ τρµινοσ σε δετερµιναν 
α τραϖσ δελ αχυερδο 

Αλιανζασ εντρε ελ σεχτορ 
πβλιχο ψ ελ πριϖαδο ε 
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λα θυε υν σοχιο διριγε 
λοσ οβϕετιϖοσ ψ προϖεε λοσ 
φονδοσ 

λα αχτιϖιδαδ σεγν λασ 
χονδιχιονεσ δελ χοντρατο 

χοντραχτυαλ. 
�Ηαρεµοσ λο θυε διϕιµοσ 
θυε ηαραµοσ� ο 
�Προϖεερεµοσ λοσ ρεχυρσοσ 
παρα θυε υστεδεσ ηαγαν λο 
θυε αχορδαµοσ�. 

ινιχιατιϖασ δε 
φινανχιαχι⌠ν πριϖαδα, 
συβσιδιοσ, µαρκετινγ δε 
χαυσασ, λοββψ. 

Χονσυλταρ Οβτενερ ινφορµαχι⌠ν 
ψ οπινιονεσ δε 
στακεηολδερσ παρα 
φυνδαµενταρ λασ 
δεχισιονεσ ιντερνασ 

Βιλατεραλ λιµιταδα: λα 
χοµπα〉α πρεγυντα ψ λοσ 
στακεηολδερσ ρεσπονδεν 

Ρελαχι⌠ν δε χορτο ο λαργο 
πλαζο. ∀Λεσ µαντενδρεµοσ 
ινφορµαδοσ, εσχυχηαρεµοσ 
συσ ινθυιετυδεσ, 
χονσιδεραρεµοσ συσ 
οπινιονεσ ψ εξπλιχαρεµοσ 
νυεστρασ δεχισιονεσ∀. 

Ενχυεστασ, γρυποσ δε 
ενφοθυε, εϖαλυαχι⌠ν δε 
αµβιεντεσ δε τραβαϕο, 
ρευνιονεσ περσοναλεσ ψ 
πβλιχασ, ταλλερεσ, φοροσ δε 
ασεσοραµιεντο , φοροσ 
ονλινε , σονδεοσ δε 
οπινι⌠ν. 

Παρτιχιπαρ Τραβαϕαρ διρεχταµεντε 
χον λοσ στακεηολδερσ 
παρα ασεγυραρ λα 
χοµπρενσι⌠ν ψ 
χονσιδεραχι⌠ν δε συσ 
ινθυιετυδεσ εν λοσ 
προχεσοσ δε τοµα δε 
δεχισιονεσ 

Βιλατεραλ ο µυλτιλατεραλ 
εντρε λα χοµπα〉α ψ λοσ 
στακεηολδερσ. Ελ απρενδιζαϕε 
εσ βιλατεραλ. Λοσ 
στακεηολδερσ ψ λα χοµπα〉α 
αχταν δε φορµα 
ινδιϖιδυαλ. 

Ρελαχιονεσ πυντυαλεσ ο δε 
λαργο πλαζο. ∀Τραβαϕαρεµοσ 
χον υστεδεσ παρα 
ασεγυραρνοσ θυε συσ 
ινθυιετυδεσ σεαν 
χοµπρενδιδασ, παρα 
δεσαρρολλαρ προπυεστασ 
αλτερνατιϖασ ψ παρα εξπλιχαρ 
χ⌠µο λασ οπινιονεσ δε λοσ 
στακεηολδερσ ηαν 
ινφλυενχιαδο ελ προχεσο δε 
τοµα δε δεχισιονεσ�. 

Φοροσ δε µλτιπλεσ 
στακεηολδερσ, πανελεσ δε 
ασεσοραµιεντο, προχεσοσ 
δε χρεαχι⌠ν δε χονσενσο, 
προχεσοσ παρτιχιπατιϖοσ δε 
τοµα δε δεχισιονεσ. 

Χολαβοραρ Ασοχιαρσε ο χονϖοχαρ 
α υνα ρεδ δε στακεηολδερσ 
παρα δεσαρρολλαρ 
χονσενσοσ ψ πλανεσ δε 
αχχι⌠ν χονϕυντοσ. 

Βιλατεραλ ο µυλτιλατεραλ 
εντρε χοµπα〉α/σ ψ 
λοσ στακεηολδερσ. Ελ 
απρενδιζαϕε ψ λα τοµα δε 
δεχισιονεσ σον βιλατεραλεσ. 
Λοσ στακεηολδερσ αχταν δε 
φορµα χονϕυντα. 

Ρελαχι⌠ν δε λαργο πλαζο. 
∀Ρεχυρριρεµοσ α υστεδεσ εν 
βυσχα δε ασεσοραµιεντο ψ 
παρτιχιπαχι⌠ν διρεχτα παρα 
ενχοντραρ ε ιµπλεµενταρ 
σολυχιονεσ α λοσ δεσαφοσ 
χοµπαρτιδοσ� 

Προψεχτοσ χονϕυντοσ, 
ινιχιατιϖασ ϖολυνταριασ δε 
δοσ ο µ〈σ στακεηολδερσ. 

∆ελεγαρ ∆ελεγαρ λασ δεχισιονεσ Νυεϖασ φορµασ Ρελαχι⌠ν δε λαργο πλαζο. Γοβιερνο δεµοχρ〈τιχο δε 

Χυαδρο 4 (χοντινυαχι⌠ν) 
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σοβρε υν τεµα 
δετερµιναδο α λοσ 
στακεηολδερσ 

οργανιζαχιοναλεσ δε 
ρενδιχι⌠ν δε χυεντασ; λοσ 
στακεηολδερσ τιενεν υν 
ρολ φορµαλ εν ελ γοβιερνο 
δε υνα οργανιζαχι⌠ν ο λασ 
δεχισιονεσ σε λεσ δελεγαν. 

∀Ιµπλεµενταρεµοσ λο θυε 
υστεδεσ δεχιδαν�. 

λοσ στακεηολδερσ ( 
µιεµβροσ, αχχιονιστασ, 
ιντεγραντεσ δε χοµιτσ 
εσπεχιαλεσ, ετχ.). 

 
 
Φυεντε: ∆ε λασ παλαβρασ α λα αχχι⌠ν, ελ χοµπροµισο χον λοσ Στακεηολδερσ. Μανυαλ παρα λα πρ〈χτιχα  δε λασ ρελαχιονεσ  χον λοσ 
γρυποσ  δε ιντερσ. 
 
 
Σεγν λα ινφορµαχι⌠ν δε λοσ νιϖελεσ δε ρελαχι⌠ν χον λοσ στακεηολδερσ θυε σε ρεγιστρα εν ελ χυαδρο νµερο 4, σε πυεδε 
ιδεντιφιχαρ θυε εν ελ χασο δε λα ινϖεστιγαχι⌠ν δε εστε προψεχτο λοσ νιϖελεσ δε ρελαχι⌠ν σε αϕυσταν χον λοσ τιποσ δε πβλιχοσ θυε 
σε µενχιοναν εν ελ χυαδρο 3 σον δελ νιϖελ ρεαλιζαρ τρανσαχχιονεσ, πορ λασ αλιανζασ θυε σε πρετενδεν εσταβλεχερ χον λασ 
φυνδαχιονεσ ο ινστιτυχιονεσ δελ σεχτορ πριϖαδο ψ/ο πβλιχο παρα θυε χον συ χοντριβυχι⌠ν εχον⌠µιχα, προπιχιεν ελ πατροχινιο, ελ 
ρεχονοχιµιεντο ψ σοστενιµιεντο δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο ψ χονσυλταρ, ψα θυε πορ 
µεδιο ηερραµιεντασ δε  ινϖεστιγαχι⌠ν χοµο λα εντρεϖιστα ψ ελ φοχυσ γρουπ, σε οβτιενε ινφορµαχι⌠ν αχερχα δε λο θυε εσ ψ ηαχε 
χαδα υνα δε λασ φυνδαχιονεσ ψ δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο, θυε εσ ελ οβϕετο δε εστυδιο 
εν εστε τραβαϕο. 
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7.2 ΠΡΟΧΕ∆ΙΜΙΕΝΤΟΣ 
 
 
Ελ δεσαρρολλο δε λα προπυεστα σε λλεϖ⌠ δε λα σιγυιεντε µανερα: 
 
 
Μοµεντο 1.  Χορρεσπονδε α λα ρεχολεχχι⌠ν δε λα ινφορµαχι⌠ν α παρτιρ δε λασ 
φυεντεσ πριµαριασ  ψ σεχυνδαριασ. Σε χονχρεταν λασ χιτασ χορρεσπονδιεντεσ χον 
Φελιπε Ηυρταδο Αρδιλα, ℑνγελα Μαρα ∆υθυε ψ Χαρολινα ∆υθυε Βοτερο. Ταντο ελ 
∆ιρεχτορ δε Φυνδαυτ⌠νοµα, χοµο λασ Φυνδαδορασ δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ 
προπορχιοναν δοχυµενταχι⌠ν περτινεντε α λα ινϖεστιγαχι⌠ν θυε αψυδαν α 
αµπλιαρ λα ινφορµαχι⌠ν ρεχογιδα δε ϖιϖα ϖοζ πορ χαδα υνο δε ελλοσ. 
 
 
Προγραµαχι⌠ν δε λοσ φοχυσ γρουπ χον ελ εθυιπο δε τραβαϕο δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ  ψ ελ φοχυσ γρουπ χον λασ µαεστρασ, θυε σολο πυδιερον 
αχοµπα〉αρµε δοσ δελ Ηογαρ ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ. Χαδα φοχυσ γρουπ σε ρεαλιζ⌠ 
εν δασ διφερεντεσ, χον υνα δυραχι⌠ν απροξιµαδαµεντε δε δοσ ηορασ. 
 
 
Ραστρεο δε λα ινφορµαχι⌠ν σοβρε ποσιβλεσ οργανιζαχιονεσ ο φυνδαχιονεσ α λασ 
χυαλεσ σε λεσ ποδρα πρεσενταρ λα προπυεστα δε λα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν 
παρα ινχεντιϖαρλοσ α θυε πατροχινεν ψ ρεσπαλδεν εχον⌠µιχαµεντε ελ Προγραµα 
δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο, αλ µισµο τιεµπο θυε 
γενεραρ υν ρεχονοχιµιεντο ψ υνα προψεχχι⌠ν δε λα ινιχιατιϖα εδυχατιϖα θυε 
φορταλεχε λα φορµαχι⌠ν δε λασ αγεντεσ εδυχατιϖασ, λοσ νι〉οσ ψ λοσ ϕ⌠ϖενεσ. 
 
 
Μοµεντο 2.  Σιστεµατιζαχι⌠ν, αν〈λισισ ε ιντερπρεταχι⌠ν δε λα ινφορµαχι⌠ν 
ρεχολεχταδα εν λασ εντρεϖιστασ χον ελ ∆ιρεχτορ δε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ 
λασ Φυνδαδορασ δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ ψ εν λοσ φοχυσ γρουπσ χον ελ 
εθυιπο δε τραβαϕο δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ ψ λασ αγεντεσ εδυχατιϖασ δε 
χολεγιοσ ψ ϕαρδινεσ ινφαντιλεσ δε Χαλι,  σιενδο εστοσ ιµπορταντεσ ινσυµοσ παρα λα 
ελαβοραρ λα προπυεστα δε λα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε χοντριβυψα α θυε 
οτρασ οργανιζαχιονεσ ο φυνδαχιονεσ σε µοτιϖεν α ηαχερ συ απορτε εχον⌠µιχο αλ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο. 
 
 
Μοµεντο 3.  Ελαβοραχι⌠ν δε λα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν, λα χυαλ εστ〈 διριγιδα 
α εµπρεσαριοσ ο περσονασ θυε δεντρο δε φυνδαχιονεσ υ οργανιζαχιονεσ δε 
χαρ〈χτερ πριϖαδο ο πβλιχο, λεσ ιντερεσα χυµπλιρ χον ελ παπελ δε λα 
ρεσπονσαβιλιδαδ ψ δε λα ινϖερσι⌠ν σοχιαλ, αποψανδο προγραµασ ο ινιχιατιϖασ 
εδυχατιϖασ θυε χοντριβυψαν α λα τρανσφορµαχι⌠ν δε υν πασ. 
 
 
Μοµεντο 4.  Υνα ϖεζ σε ηαψα χονχερταδο λα προπυεστα δε λα εστρατεγια δε 
χοµυνιχαχι⌠ν, σε  σοχιαλιζαρ〈 αντε Φυνδαυτ⌠νοµα ψ Εντρετεϕιδοσ ψ σε 
ιµπλεµενταρ〈 τρατανδο δε λλεγαρ αλ µαψορ νµερο δε πβλιχοσ θυε θυιεραν 
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πατροχιναρ λα ινιχιατιϖα, χον ελ χυαλ σε εσπερα υνα µαψορ σοστενιβιλιδαδ, 
ρεχονοχιµιεντο ε ιµπαχτο δελ προγραµα; ατενδιενδο α λασ νεχεσιδαδεσ δε 
σερεσ ηυµανοσ ταν ιµπορταντεσ χοµο λο σον λοσ νι〉οσ ψ λοσ ϕ⌠ϖενεσ. 
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Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο: δεσχυβρε χοµο σερ υν µεϕορ αγεντε εδυχατιϖο 

Οβϕετιϖο δε Χοµυνιχαχι⌠ν: Προµοϖερ ψ διϖυλγαρ ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο εντρε ελ 
χονϖενιο εντρε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ Εντρετεϕιδοσ αντε λασ φυνδαχιονεσ ε ινστιτυχιονεσ δελ 〈µβιτο πριϖαδο ψ/ο πβλιχο. 

Εστρατεγια δε Χοµυνιχαχι⌠ν: ∆ισε〉αρ υνα ηερραµιεντα χοµυνιχατιϖα θυε περµιτα δεσπερταρ ελ ιντερσ δε λασ φυνδαχιονεσ ο 
ινστιτυχιονεσ δε πατροχιναρ ψ δαρ ρεχονοχιµιεντο αλ προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο  

 

Χυαδρο 5.  Ματριζ δε εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο 

 

Αχχιονεσ, Προδυχτοσ ο δε 
Χοµυνιχαχι⌠ν 

Αχτιϖιδαδεσ Αυδιενχιασ 
ο Πβλιχοσ 

Ινδιχαδορεσ δε 
Γεστι⌠ν 

Ρεσπονσαβλεσ 

ΑΧΧΙΟΝΕΣ 

∆υραντε ελ δεσαρρολλο δε λα 
πασαντα 

Εντρεϖιστα αλ ∆ιρεχτορ δε λα 
Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ α 
λασ Φυνδαδορασ δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ. 

Φοχυσ γρουπ χον ελ εθυιπο δε 
τραβαϕο δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ ψ χον λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ θυε παρτιχιπαρον δε 
λα πριµερα εξπεριενχια δελ 

Ελαβοραχι⌠ν δελ φορµατο 
δε εντρεϖιστα ψ δελ 
φορµατο δελ φοχυσ γρουπ. 

Χονχερταχι⌠ν δε χιτα δε 
εντρεϖιστα χον ελ ∆ιρεχτορ 
δε Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λασ 
Φυνδαδορασ δε 
Εντρετεϕιδοσ. 

Χονχερταχι⌠ν δε 
ενχυεντρο χον ελ εθυιπο 
δε τραβαϕο δε Εντρετεϕιδοσ 
ψ  λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ. 

Π∨ΒΛΙΧΟ ΙΝΤΕΡΝΟ 

Φελιπε  Ηυρταδο, ∆ιρεχτορ 
δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα  

ℑνγελα Μαρα ∆υθυε ψ 
Χαρολινα ∆υθυε Βοτερο, 
Φυνδαδορασ δε λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ  

Εθυιπο δε τραβαϕο δε λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 

 

Νο δε ρευνιονεσ 
προγραµαδασ χον / Νο 
δε ρευνιονεσ 
ρεαλιζαδασ. 

Νο δε αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ ινϖιταδοσ / 
Νο δε αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ ασιστεντεσ.  

Νο δε χαρτιλλασ ιµπρεσασ 
/ Νο δε χαρτιλλασ 
εντρεγαδασ.  

 

Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα  

Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ 

Πασαντε 
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προγραµα Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςινχυλο Εδυχατιϖο. 

Ιδεντιφιχαχι⌠ν δε λασ 
φυνδαχιονεσ ο ινστιτυχιονεσ χον 
λασ θυε σε ποδρα ενταβλαρ υνα 
αλιανζα παρα ελ σοστενιµιεντο, 
πατροχινιο ψ ρεχονοχιµιεντο δελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ΡςΕ. 

Παρα λα σοχιαλιζαρ λα χαρτιλλα 
ινφορµατιϖα σοβρε ΡςΕ ψ ελ 
ϖιδεο δελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν παρα αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ 

Χονϖοχαρ α λοσ ρεπρεσενταντεσ 
δε λασ Φυνδαχιονεσ χον λασ θυε 
σε πρετενδε εσταβλεχερ λα 
αλιανζα παρα ελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο α υν 
ενχυεντρο χον λα Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα ψ Εντρετεϕιδοσ. 

ςισιταρ α λοσ διρεχτιϖοσ ο 
ρεπρεσενταντεσ δε λασ 
φυνδαχιονεσ παρα σοχιαλιζαρ λα 
χαρτιλλα ψ ελ ϖιδεο. 

ΠΡΟ∆ΥΧΤΟΣ  

• Χαρτιλλα χον λα ινφορµαχι⌠ν 

Ελαβοραχι⌠ν δε υνα ταρϕετα 
δε ινϖιταχι⌠ν παρα λοσ 
διρεχτιϖοσ ο 
ρεπρεσενταντεσ δε λασ 
φυνδαχιονεσ α υν 
ενχυεντρο χον λα 
Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα 
ψ Εντρετεϕιδοσ δονδε σε 
λεσ πλαντεε λα ινιχιατιϖα δελ 
προγραµα χον λα 
ιντερϖενχι⌠ν δε υν 
χονφερενχιστα ψ σε 
απροϖεχηε ελ εσπαχιο 
παρα σοχιαλιζαρ λα χαρτιλλα ψ 
ελ ϖιδεο δελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν ΡςΕ. 

Ηαχερ χιτασ χον χαδα υνο 
δε λασ περσονασ 
ενχαργαδασ δε  
φυνδαχιονεσ, λλεϖαρλεσ υνα 
πρεσενταχι⌠ν σοβρε ελ 
προγραµα Ρεσιγνιφιχανδο 
ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο, 
ηαχερ ελ χονταχτο ψ δεϕαρ 
λα χαρτιλλα χον ελ Χ∆. 

∆ισε〉ο δε λα χαρτιλλα 
ινφορµατιϖα σοβρε ελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο (διαγραµαχι⌠ν). 

Π∨ΒΛΙΧΟ ΕΞΤΕΡΝΟ 

Αγεντεσ εδυχατιϖοσ δε 
ινστιτυχιονεσ εδυχατιϖασ 
δε λα χιυδαδ δε Χαλι. 

Φυνδαχιονεσ ε 
ινστιτυχιονεσ χον λασ θυε 
σε εσταβλεζχα λα αλιανζα 
παρα ελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο. 

 

 

Νο δε ϖιδεοσ 
ρεαλιζαδοσ/ Νο δε 
ϖιδεοσ εντρεγαδοσ. 

Νο δε ρεπρεσενταντεσ 
δε φυνδαχιονεσ 
χονϖοχαδασ αλ 
ενχυεντρο/ Νο δε 
ρεπρεσενταντεσ δε 
φυνδαχιονεσ ασιστεντεσ 
αλ ενχυεντρο. 

Νο δε χιτασ 
προγραµαδασ χον λοσ 
ρεπρεσενταντεσ ο 
ενχαργαδοσ δε λασ 
φυνδαχιονεσ / Νο δε 
χιτασ ρεαλιζαδασ α λασ 
φυνδαχιονεσ. 

 

 

 

Χυαδρο 5 (χοντινυαχι⌠ν) 
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σοβρε ελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο ψ λασ 
εξπεριενχιασ δε λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ θυε παρτιχιπαρον δε 
λα πριµερα εξπεριενχια. 

• ςιδεο χον ελ χοντενιδο δε λοσ 
τεστιµονιοσ δε λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ θυε ϖιϖιερον λα 
πριµερα εξπεριενχια δελ 
προγραµα ΡςΕ, δεϕανδο χον 
εστο υνασ µεµοριασ δε ϖιδα. 

Προδυχχι⌠ν δελ ϖιδεο 
σοβρε λασ µεµοριασ δε 
ϖιδα ψ εξπεριενχιασ δε λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ. 

Λογστιχα / οργανιζαχι⌠ν 
δελ Ενχυεντρο χον λοσ 
διρεχτιϖοσ ψ/ο 
ρεπρεσενταντεσ δε λασ 
φυνδαχιονεσ χον λα 
Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα 
ψ Εντρετεϕιδοσ. 
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8.  ∆ΕΣΑΡΡΟΛΛΟ ∆ΕΛ ΠΛΑΝ ΜΕΤΟ∆ΟΛΓΙΧΟ 

 

8.1  ↵ΘΥ⊃ ΣΕ ΧΥΜΠΛΙ ∆Ε ΛΟ ΠΑΧΤΑ∆Ο Ψ ΧΜΟ? 
 
 
Ελ προχεσο δε εστα ινϖεστιγαχι⌠ν σε λλεϖ⌠ α χαβο δε αχυερδο α λοσ οβϕετιϖοσ θυε 
σε πλαντεαρον ινιχιαλµεντε, πορ λο θυε χυµπλι⌠ χον λα ρεχολεχχι⌠ν δε 
ινφορµαχι⌠ν σοβρε λα πριµερα εξπεριενχια δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο, α τραϖσ δε λασ εντρεϖιστασ, λοσ φοχυσ γρουπ 
ψ ελ αν〈λισισ δε µατεριαλ ιµπρεσο, διγιταλ ψ αυδιοϖισυαλ; ελ ραστρεο δε ινστιτυχιονεσ 
ο φυνδαχιονεσ ϖιστασ χοµο λοσ πβλιχοσ οβϕετιϖοσ παρα εσταβλεχερ αλιανζασ θυε 
χοντριβυψαν αλ σοστενιµιεντο ψ αλ ρεχονοχιµιεντο δελ προγραµα χοµο υνα 
µανερα δε ινδαγαρ σι τραβαϕαν βαϕο λασ µισµασ νεχεσιδαδεσ  ψ φιλοσοφα δε λα 
Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. Τοδο εστο ρευνιδο παρα 
χρεαρ υνα προπυεστα δε υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν χλαρα ψ χονϖινχεντε, 
θυε χονδενσε λο θυε ηα σιδο ελ προγραµα ψ λασ εξπεριενχιασ δε λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ, παρα πρεσενταρ α λοσ στακεηολδερσ χλαϖεσ. 
 
 
8.2  ↵ΘΥ⊃ ΝΟ ΣΕ ΧΥΜΠΛΙ Ψ ΠΟΡ ΘΥ⊃? 
 
 
Α πεσαρ θυε δεσδε υν πρινχιπιο χον Φελιπε  Ηυρταδο, ∆ιρεχτορ δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα σε χονχερτ⌠ ελαβοραρ υν πλαν δε χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο, α µεδιδα θυε σε 
ρεαλιζαβαν λασ τχνιχασ δε ινϖεστιγαχι⌠ν, εστε φυε περδιενδο συ φοχο πορθυε σε 
αδεντρ⌠ εν υν προφυνδο προχεσο δε ινϖεστιγαχι⌠ν ψ σιστεµατιζαχι⌠ν δε λα µισµα 
θυε χονδυχα α υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν ψ εν θυε πορ χυεστιονεσ δε 
τιεµπο ψ δε υνα µεϕορ πλανιφιχαχι⌠ν νο ερα χονϖενιεντε ρεαλιζαρ ελ πλαν δε 
χοµυνιχαχι⌠ν. 

 
Ασ θυε σε πενσ⌠ εν λα χρεαχι⌠ν δε υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε 
µαντυϖιερα ελ προπ⌠σιτο δε ατραερ πβλιχοσ εστρατγιχοσ παρα λα οβτενχι⌠ν δε 
ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ παρα ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο θυε εσ λο θυε διρεχταµεντε σε εστ〈 νεχεσιτανδο, βασαδα εν ελ δισε〉ο 
δε υνα χαρτιλλα ινφορµατιϖα σοβρε ελ προγραµα, λα χυαλ ιρα αχοµπα〉αδα δε υν 
ϖιδεο χυψο χοντενιδο σεριαν υνασ µεµοριασ δε ϖιδα δε λασ µαεστρασ θυε 
εστυϖιερον εν λα πριµερα εξπεριενχια δε Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο, 
περο χονσιδερανδο θυε α φαλτα ψ δισπονιβιλιδαδ δε τιεµπο δε λασ µαεστρασ, πορ 
συσ χοµπροµισοσ αχαδµιχοσ χον συσ εστυδιαντεσ, εστε νο ποδρα λλεϖαρσε α 
χαβο δυραντε ελ προχεσο δε λα πασαντα,  σε πλαντεα λα ιδεα δε προδυχιρ ελ ϖιδεο 
εν υν τιεµπο εξτραχαδµιχο, ψα θυε εσ ϖιταλ παρα δαρλε υν χοµπλεµεντο α λα 
χαρτιλλα ψ θυε λασ φυνδαχιονεσ ψ λασ ινστιτυχιονεσ α λασ χυαλεσ σε διριϕα εντιενδα 
δε λα ιµπορτανχια δελ προγραµα δε υνα µανερα αγραδαβλε ψ χλαρα. 
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Εν χυαντο α λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λοσ φοχυσ γρουπ χον λασ µαεστρασ θυε παρτιχιπαρον 
εν λα πριµερα εξπεριενχια δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο, σολο ασιστιερον δοσ µαεστρασ δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ, 
πορθυε χυανδο ελλασ φυερον χονϖοχαδασ πορ µεδιο δε χορρεο ελεχτρ⌠νιχο, 
αλγυνασ νο ποδαν εσταρ πρεσεντεσ πορ ασυντοσ περσοναλεσ ψ οτρασ νοτιφιχαρον 
θυε λοσ χορρεο λεσ εσταβα λλεγανδο χον ϖιρυσ πορ λο θυε λεσ δεβα τεµορ αβριρ λα 
ινφορµαχι⌠ν, νο οβσταντε, ηαβερ τενιδο ελ αχερχαµιεντο χον ελλασ φυε µυψ 
γρατιφιχαντε πορθυε τρανσµιτιερον ελ γραν αµορ ψ λα ϖοχαχι⌠ν θυε σιεντεν πορ σερ 
υν αγεντε εδυχατιϖο ψ θυε σε λεσ ηαψα πρεσενταδο υνα οπορτυνιδαδ χοµο λα δε 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο. 
 

 

8.3 ↵ΘΥ⊃ Τ⊃ΧΝΙΧΑΣ Ψ ΗΕΡΡΑΜΙΕΝΤΑΣ ∆Ε ΙΝςΕΣΤΙΓΑΧΙΝ ΣΕ 

ΥΤΙΛΙΖΑΡΟΝ? 

 
Λασ τχνιχασ ψ ηερραµιεντασ δε ινϖεστιγαχι⌠ν θυε σε υτιλιζαρον φυερον δοσ 
εντρεϖιστασ, υνα παρα Φελιπε Ηυρταδο ψ οτρα χον λασ φυνδαδορασ δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ, χον ελ προπ⌠σιτο δε τενερ υν αχερχαµιεντο χον ελλοσ, δε οβτενερ 
ινφορµαχι⌠ν δε πριµερα µανο σοβρε χαδα υνα δε λασ φυνδαχιονεσ, δε χονοχερ 
χ⌠µο σε χοµυνιχαν ιντερναµεντε ψ διϖυλγαν συσ σερϖιχιοσ ψ σαβερ χ⌠µο ηαβα 
συργιδο λα προπυεστα δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο ψ λασ εξπεριενχιασ θυε ηαβαν θυεδαδο δε εστε. 
 
 
Ποστεριορµεντε σε απλιχαρον λοσ φοχυσ γρουπ παρα ελ θυιπο δε τραβαϕο δε λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ ψ παρα λασ µαεστρασ βαϕο τρεσ τιεµποσ εν λοσ θυε σε 
ενφοχ⌠ ελ προχεσο δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο. 
 
 
Ταµβιν σε ηιζο υν ραστρεο δε λασ φυνδαχιονεσ ψ/ο οργανιζαχιονεσ θυε 
εστυϖιεραν οριενταδασ α τραβαϕαρ πορ λα εδυχαχι⌠ν δε λοσ νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ ψ εν 
δονδε λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ φυερα πιεζα φυνδαµενταλ. 
∆ιχηα βσθυεδα σε χονσιγν⌠ εν υνα µατριζ εν λα θυε σε τυϖο εν χυεντα  σιετε 
ασπεχτοσ παρα λα σιστεµατιζαχι⌠ν δε λα ινφορµαχι⌠ν: νοµβρε δε λασ 
ινστιτυχιονεσ, ↵θυινεσ σον?, τιπο δε οργανιζαχι⌠ν, ↵θυ ηαχεν?, ↵χ⌠µο 
σε αχχεδε α ελλοσ?, ↵θυ λεσ ιντερεσα? ψ ↵θυινεσ λα χονφορµαν? 
 
 
∆ε ιγυαλ µανερα λα ινφορµαχι⌠ν θυε σε ρεχολεχτ⌠ εν λασ εντρεϖιστασ ψ εν λοσ 
φοχυσ γρουπσ σε σιστεµατιζ⌠ εν χυαδροσ, σαχανδο χονχλυσιονεσ πορ λα πρεγυντα 
θυε σε ηαβα ηεχηο ψ χονχλυσιονεσ πορ εντρεϖισταδο. 
 
 
 
 



 

79 

 

Χυαδρο 6. Τχνιχασ ψ ηερραµιεντασ δε ινϖεστιγαχι⌠ν  

Τ⊃ΧΝΙΧΑΣ Ψ ΗΕΡΡΑΜΙΕΝΤΑΣ ∆Ε ΙΝςΕΣΤΙΓΑΧΙΝ ΠΑΡΑ ΕΛ 
ΠΡΟΓΡΑΜΑ ∆Ε ΦΟΡΜΑΧΙΝ ΡΕΣΙΓΝΙΦΙΧΑΝ∆Ο ΕΛ ς⊆ΝΧΥΛΟ 

Ε∆ΥΧΑΤΙςΟ 

Μ⊃ΤΟ∆Ο Τ⊃ΧΝΙΧΑ ΗΕΡΡΑΜΙΕΝΤΑ ΧΟΝΤΕΝΙ∆Ο 

ΑΝℑΛΙΣΙΣ 
∆ΟΧΥΜΕΝΤΑΛ 

Αν〈λισισ δε 
χοντενιδο 

∆οχυµεντοσ 
ιµπρεσοσ ψ 
διγιταλεσ 

Σε ηιζο υνα 
ινδαγαχι⌠ν 
σοβρε τραβαϕοσ 
δε γραδο δε 
εστυδιαντεσ δε 
λα ΥΑΟ εν 
περοδοσ 
αχαδµιχοσ 
αντεριορεσ παρα 
λοσ 
αντεχεδεντεσ 
δε εστα 
πασαντα. 

Σε αναλιζ⌠ λα 
ινφορµαχι⌠ν δε 
δοχυµεντοσ ψ 
αρχηιϖοσ 
ιµπρεσοσ ψ 
διγιταλεσ δε λα 
Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα 
ψ λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ. 

Σε ηιζο υνα 
ρεϖισι⌠ν 
βιβλιογρ〈φιχα 
παρα ελ µαρχο 
τε⌠ριχο. 

ΕΤΝΟΓΡΑΦ⊆Α Εντρεϖιστα Χυεστιοναριο Σε απλιχαρον 
εντρεϖιστασ 
εστρυχτυραδασ 
αλ διρεχτορ δε 
λα Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα 
ψ α λασ 
φυνδαδορασ δε 
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8.4 ↵ΘΥ⊃ ΠΡΟΧΕ∆ΙΜΙΕΝΤΟΣ ΦΥΕΡΟΝ ΥΤΙΛΙΖΑ∆ΟΣ ΠΑΡΑ ΧΥΜΠΛΙΡ ΧΟΝ 
ΛΑ ΠΑΣΑΝΤ⊆Α? 
 
 
Παρα ελ δεσαρρολλο δε λα πασαντα σε απλιχαρον ο σε τυϖιερον εν χυεντα χυατρο 
µοµεντοσ: 
 
 

λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ 

Φοχυσ Γρουπ ∆ισχυσι⌠ν οραλ 
βαϕο υν φορµατο 
δε πρεγυντασ 

Σε απλιχαρον 
δοσ φοχυσ 
γρουπ, υνο 
παρα ελ εθυιπο 
δε τραβαϕο δε 
λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ ψ 
οτρο παρα λασ 
µαεστρασ δε λα 
πριµερα 
εξπεριενχια δελ 
Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο 
ελ  ςνχυλο 
Εδυχατιϖο. 

ΑΝℑΛΙΣΙΣ 
ΕΞΠΛΟΡΑΤΟΡΙΟ 

Ραστρεο δε 
ινστιτυχιονεσ  

Ιντερνετ Σε ρεαλιζ⌠ υνα 
ινδαγαχι⌠ν πορ 
ιντερνετ σοβρε 
λασ 
φυνδαχιονεσ ο  
ινστιτυχιονεσ 
θυε τραβαϕε 
σοβρε ελ 
µισµο 
ενφοθυε δε 
Φυνδαυτ⌠νοµα 
ψ Εντρετεϕιδοσ 
παρα διριγιρ λα 
εστρατεγια δε 
χοµυνιχαχι⌠ν 
α εστε τιπο δε 
πβλιχοσ. 

Χυαδρο 6 (χοντινυαχι⌠ν) 
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Μοµεντο 1 � Ρεχολεχχι⌠ν δε λα ινφορµαχι⌠ν.  Πορ µεδιο δε φυεντεσ 
πριµαριασ ψ σεχυνδαριασ σε οβτυϖο ινφορµαχι⌠ν περτινεντε αχερχα δε λασ 
φυνδαχιονεσ παρα λασ θυε σε λλεϖ⌠ α χαβο εστα πασαντα χον ελ φιν δε χονοχερ 
αχερχα δε θυινεσ σον, θυ ηαχεν ψ θυ προψεχτοσ ρεαλιζαν. ∆ε ιγυαλ µανερα 
παρα εντραρ εν δεταλλε δε τοδο λο θυε ροδεα ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο, παρα λυεγο πενσαρσε εν λα εστρατεγια δε 
χοµυνιχαχι⌠ν θυε χονλλεϖα α λα οβτενχι⌠ν δε ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ παρα ελ 
προγραµα ψ συ ρεχονοχιµιεντο εν λα σοχιεδαδ. 
 
 
Μοµεντο 2 � Αν〈λισισ ψ σιστεµατιζαχι⌠ν δε λα ινφορµαχι⌠ν.  Υνα ϖεζ θυε λα 
ινφορµαχι⌠ν εσ ρεχολεχταδα σε προχεδε α ηαχερ ελ αν〈λισισ δε λα µισµα ψ συ 
ρεσπεχτιϖα σιστεµατιζαχι⌠ν δε λο θυε σε διϕο εν λασ εντρεϖιστασ, εν λοσ φοχυσ 
γρουπ, δελ ραστρεο δε ινστιτυχιονεσ ψ δε λο θυε σε εξτραε δε λοσ δοχυµεντοσ, 
παρα φαχιλιταρ λα χοµπρενσι⌠ν δε λα ινφορµαχι⌠ν ψ ποδερ προχεδερ αλ δισε〉ο δε 
υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν παρα ελ προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ΡςΕ 
 
 
Μοµεντο 3 � ∆ισε〉ο δε λα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν.  Λυεγο δε υν 
αχερχαµιεντο χον ελ διρεχτορ δε Φυνδαυτ⌠νοµα, λασ φυνδαδορασ δε Εντρετεϕιδοσ 
ψ λασ µαεστρασ θυε παρτιχιπαρον δελ πριµερ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο, σε πιενσα θυε παρα φορµαλιζαρ υν ποχο 
µ〈σ λα µανερα εν θυε σε λε λλεγα α λοσ πβλιχοσ, παρα εστα οπορτυνιδαδ σε 
χονσιδερα περτινεντε ελ δισε〉ο δε υνα χαρτιλλα σοβρε ελ προγραµα ΡςΕ ϕυντο χον 
υν Χ∆ θυε χοντενγα λασ µεµοριασ δε ϖιδα δε λασ µαεστρασ, εϖιδενχιανδο συσ 
τεστιµονιοσ ψ συσ εξπεριενχιασ χοµο παρτε δε λα ινιχιατιϖα δε φορµαχι⌠ν παρα λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ, δοσ προδυχτοσ χοµυνιχατιϖοσ θυε σεραν διριγιδοσ α λασ 
φυνδαχιονεσ ο ινστιτυχιονεσ θυε πατροχινεν ψ απορτεν συσ ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ 
α λα χονσεχυχι⌠ν δε εστε προγραµα. 
 
 
Μοµεντο 4 � Σοχιαλιζαχι⌠ν.  Σε σοχιαλιζα ψ σε χοµπαρτε χον λα Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα ψ Εντρετεϕιδοσ λα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν παρα σερ 
πρεσενταδα α λοσ πβλιχοσ εστρατγιχοσ θυε σε χονσιδερεν περτινεντεσ. 
 
 
8.5 ↵ΧΥℑΛΕΣ ΦΥΕΡΟΝ ΛΟΣ ΕΛΕΜΕΝΤΟΣ ΙΝΝΟςΑ∆ΟΡΕΣ ∆Ε ΛΑ 
ΠΡΟΠΥΕΣΤΑ? 
 
 
Εστα προπυεστα εσ ιννοϖαδορα πορθυε ελ χονϖενιο εντρε λα Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ, πλαντεαν υν προγραµα δε 
φορµαχι⌠ν παρα λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ δενοµιναδο Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο θυε προπονε θυε ελλοσ πυεδαν τενερ υν εσπαχιο ψ µοµεντοσ δε 
ρεφλεξι⌠ν θυε λεσ περµιτα ρεϖαλυαρ συ λαβορ ψ συ ϖοχαχι⌠ν ηαχια λα χριανζα ψ 
αχοµπα〉αµιεντο α λοσ νι〉οσ ψ λοσ ϕ⌠ϖενεσ, τενιενδο εν χυεντα θυε εστα 
ποβλαχι⌠ν νο σε λε βρινδα λα ατενχι⌠ν θυε σε µερεχε δεβιδο α θυε σον 
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δεσχυιδαδοσ πορ συσ παδρεσ ο σε λε ϖεν εν χονδιχιονεσ ινφραηυµανασ χυανδο 
σε δεδιχαν αλ τραβαϕο ινφαντιλ. 
 
 
Πορ λο αντεριορ δισε〉αρ υνα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε τενγα χοµο 
προπ⌠σιτο θυε λασ εµπρεσασ υ οργανιζαχιονεσ σε ιντερεσεν πορ πατροχιναρ, 
σοστενερ ψ δαρ ιµπαχτο αλ προγραµα δε φορµαχι⌠ν ρεσυλτα φυνδαµενταλ παρα ελ 
µισµο πορθυε νο σολο σε εστ〈 πενσανδο εν λα τρανσφορµαχι⌠ν δε λα λαβορ θυε 
δεσαρρολλαν λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ, σινο θυε σε χοντριβυψε α υνα εδυχαχι⌠ν 
ιντεγραλ παρα λα πριµερα ινφανχια ψ λοσ ϕ⌠ϖενεσ. 
 
 
8.6 ΡΕΛΑΧΙΟΝΕ Ψ ∆ΕΣΧΡΙΒΑ ΛΟΣ ΠΡΟ∆ΥΧΤΟΣ ΘΥΕ ΓΕΝΕΡ ΛΑ 
ΠΡΟΠΥΕΣΤΑ 
 
 
Χυαδρο 7. Προδυχτοσ  θυε γενερ⌠ λα προπυεστα 
 

ΠΡΟ∆ΥΧΤΟ ΑΠΟΡΤΕ ∆ΕΛ ΠΡΟ∆ΥΧΤΟ 

Χαρτιλλα σοβρε ελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο εν λα θυε σε 
δε ινφορµαχι⌠ν χον ρεσπεχτο α 
εστε ψ σε ιδεντιφιθυεν αλγυνοσ 
δε λοσ τεστιµονιοσ δε λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ χοµο παρτε 
δε λα εξπεριενχια εν ελ 
προγραµα. 

Εσ ιµπορταντε παρα λα 
Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ 
Εντρετεϕιδοσ, πορθυε ελ 
προγραµα σε ηα ϖενιδο 
διϖυλγανδο πορ µεδιο δελ ϖοζ α 
ϖοζ, δελ χονταχτο περσοναλ ψ δε 
αλγυνασ πιεζασ πυβλιχιταριασ 
χοµο ελ φολλετο ψ ελ ϖολαντε, πορ 
λο θυε υνα χαρτιλλα σε χονστιτυψε 
χοµο υν προδυχτο 
χοµυνιχατιϖο εν ελ θυε λασ 
περσονασ, ταντο λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ, χοµο λοσ πβλιχοσ 
θυε σε θυιερεν παρα λα 
οβτενχι⌠ν δε ρεχυρσοσ 
εχον⌠µιχοσ σε ινφορµεν δε 
µανερα χοµπλετα ψ αµενα. 
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8.7 ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ 
 
 
Λοσ ρεσυλταδοσ θυε δεϕαν εστε τραβαϕο δε πασαντα συργεν δε ηερραµιεντασ δε 
ινϖεστιγαχι⌠ν δε τιπο χυαλιτατιϖο χοµο εντρεϖιστασ,  φοχυσ γρουπ ψ ελ ραστρεο δε 
λασ ινστιτυχιονεσ ο φυνδαχιονεσ θυε σε ηιζο πορ ιντερνετ παρα λογραρ ιδεντιφιχαρ 
χυ〈λεσ σεραν λοσ πβλιχοσ εστρατγιχοσ χον λοσ χυαλεσ σε ποδρα εντραρ εν 
χονταχτο ψ α θυιενεσ σε λε ποδρα πρεσενταρ λα χαρτιλλα ϕυντο χον ελ Χ∆ σοβρε ελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο. 
 
Α χοντινυαχι⌠ν: 
 
 
• Λοσ ρεσυλταδοσ δε λα εντρεϖιστα θυε σε λε ρεαλιζ⌠ α Φελιπε Ηυρταδο, ∆ιρεχτορ δε 
λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα; ℑνγελα Μαρα ∆υθυε ψ Χαρολινα ∆υθυε, 
φυνδαδορασ δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ φυε χον ελ φιν δε χονοχερ αχερχα δε 
χαδα οργανιζαχι⌠ν, δε λα χοµυνιχαχι⌠ν οργανιζαχιοναλ θυε σε µανεϕα αλ ιντεριορ 
δε εστασ ψ σοβρε ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο. 
 
 
• Λοσ ρεσυλταδοσ δε λοσ δοσ φοχυσ γρουπ χον ελ θυιπο δε τραβαϕο δε Εντρετεϕιδοσ 
ψ λασ µαεστρασ δελ πριµερ προγραµα δε ΡςΕ, χον ελ προπ⌠σιτο δε χονοχερ µ〈σ 
δεταλλεσ αχερχα δελ µισµο. 
 
 
• Λοσ ρεσυλταδοσ θυε σε οβτυϖιερον δελ ραστρεο δε λασ ινστιτυχιονεσ ο 
φυνδαχιονεσ, παρα δετεχταρ χυ〈λεσ δε ελλασ ποδραν χοντριβυιρ εχον⌠µιχαµεντε 

Προδυχτο αυδιοϖισυαλ (Χ∆ − 
ϖιδεο) εν ελ θυε σε γραβαν λασ 
εξπεριενχιασ ψ τεστιµονιοσ δε 
λασ µαεστρασ θυε παρτιχιπαρον 
δελ πριµερο Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο 

Α µοδο δε χοµπλεµενταρ λο 
θυε σε πρεσεντα πορ εσχριτο εν 
λα χαρτιλλα ψ δε πρεσενταρ λασ 
εξπεριενχιασ ψ τεστιµονιοσ δε 
λασ µαεστρασ θυε ηιχιερον παρτε 
δελ πριµερ προγραµα 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο, εστασ σε γραβαν εν 
υν Χ∆, χον ελ προπ⌠σιτο δε 
εϖιδενχιαρ αντε  λοσ πβλιχοσ 
οβϕετιϖοσ δε λασ  φυνδαχιονεσ ε 
ινστιτυχιονεσ χον λασ θυε σε 
θυιερε θυε βρινδεν συ αποψο 
εχον⌠µιχο,  λο σιγνιφιχατιϖο θυε 
ρεσυλτα σερ ελ προγραµα παρα 
λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ. 

Χυαδρο 7 (χοντινυαχι⌠ν) 
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παρα ελ προγραµα ΡςΕ, ινφορµαχι⌠ν εστυϖο χατεγοριζαδα βαϕο σιετε ασπεχτοσ 
φυνδαµενταλεσ. Φυερον εν τοταλ 26 ινστιτυχιονεσ ψ φυνδαχιονεσ λασ θυε σε 
εξπλοραρον ο σε λεσ ηιζο υν βαρριδο πορ ιντερνετ ψ σον λασ σιγυιεντεσ: 
 
 
• Οργανιζαχι⌠ν ∆ιϖιδενδο πορ Χολοµβια 
 
• Φυνδαχι⌠ν Βερνανδ ςαν Λεερ 
 
• Φυνδαχι⌠ν Πιεσ ∆εσχαλζοσ  
 
• Φυνδαχι⌠ν Φορδ 
 
• Κελλογ Φουνδατιον 
 
• Φυνδαχι⌠ν Αλδα 
 
• Φυνδαχι⌠ν Λατινοαµεριχανα Αλασ 
 
• Φυνδαχι⌠ν Βαϖαρια 
 
• Φυνδαχι⌠ν Εµπρεσαριοσ πορ λα εδυχαχι⌠ν 
 
• Χαρϖαϕαλ Εδυχαχι⌠ν 
 
• Φυνδαχι⌠ν Χορονα 
 
• Φυνδαχι⌠ν Αλϖαραλιχε 
 
• Φυνδαχι⌠ν Ρεστρεπο Βαρχο 
 
• Φυνδαχι⌠ν Τερπελ 
 
• Σαϖε τηε Χηιλδρεν 
 
• Αγενχια Εσπα〉ολα δε Χοοπεραχι⌠ν Ιντερναχιοναλ παρα ελ ∆εσαρρολλο. 
 
• Χορποεδυχαχι⌠ν 
 
• Φυνδαχι⌠ν ΦΕΣ 
 
• Φυνδαχι⌠ν Λυκερ 
 
•  Οργανιζαχι⌠ν δε Εσταδοσ Ιβεροαµεριχανοσ παρα λα εδυχαχι⌠ν, χιενχια ψ 
χυλτυρα 
 
• Φυνδαχι⌠ν αειοτ 
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• Φυνδαχι⌠ν Χοµπαρτιρ 
 
• ΦυνδαΧολοµβια 
 
• Φυνδαχι⌠ν Γανε  
 
• Φυνδαχι⌠ν Πλαν  
 
• Χολοµβια Απρενδε 
 
 
ΦΟΡΜΑΤΟ ΕΝΤΡΕςΙΣΤΑ ΠΑΡΑ ΛΑ  ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ΕΝΤΡΕΤΕϑΙ∆ΟΣ Ψ 
ΦΥΝ∆ΑΥΤΝΟΜΑ 
 
 
Εντρεϖισταδοσ: ℑνγελα Μαρα ∆υθυε, Φυνδαδορα ψ ταλλεριστα δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ, Χαρολινα ∆υθυε Βοτερο, Φυνδαδορα δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ ψ 
Φελιπε Ηυρταδο, ∆ιρεχτορ δε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα. 
 
 
Οργανιζαχι⌠ν εν Γενεραλ 
 

1. ↵Χυ〈λ  εσ ελ πρινχιπαλ οβϕετιϖο δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ? 
 
2. ↵Ηαχε χυ〈ντο φυε φυνδαδα ψ δ⌠νδε συργι⌠ λα ινιχιατιϖα? 
 
3. ↵Χ⌠µο εσ συ εστρυχτυρα οργανιζαχιοναλ? (Οργανιγραµα). 
 
4.   ↵Χυ〈λεσ σον συσ ϖαλορεσ χορπορατιϖοσ θυε λοσ ιδεντιφιχα χοµο οργανιζαχι⌠ν? 
 
5. ↵Χυ〈λεσ σον λοσ προψεχτοσ θυε υστεδεσ ρεαλιζαν? 
 
6. ↵Α θυ σεχτορεσ ο χοµυνιδαδεσ ατιενδε ο πρεστα συσ σερϖιχιοσ? 
 
7. ↵Θυ τιπο δε οργανιζαχι⌠ν εσ Εντρετεϕιδοσ ψ δε δ⌠νδε οβτιενε συσ ρεχυρσοσ 
εχον⌠µιχοσ?  
 

Χοµυνιχαχι⌠ν Οργανιζαχιοναλ 
 

1.   ↵Θυ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν υτιλιζαν παρα δαρ α χονοχερ λοσ διφερεντεσ 
προψεχτοσ σοχιαλεσ θυε ρεαλιζαν? 
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2. ↵Θυινεσ σε ενχαργαν δε χοµυνιχαρ ψ διϖυλγαρ λα ινφορµαχι⌠ν περτινεντε α 
λασ αχτιϖιδαδεσ θυε σε προπονεν? 

 
3. ↵Θυινεσ σον συσ πβλιχοσ οβϕετιϖοσ παρα βρινδαρ λα ινφορµαχι⌠ν δε λασ  
αχτιϖιδαδεσ ο προψεχτοσ θυε υστεδεσ ρεαλιζαν? 

 
4. ↵Χ⌠µο σε χοµυνιχαν εντρε συσ χολαβοραδορεσ? ↵Χυ〈λεσ σον λοσ µεδιοσ ο 
χαναλεσ δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε υτιλιζαν α νιϖελ ιντερνο (χοµ. Ιντερνα)? 
 
5. ↵Θυ ταν εφεχτιϖοσ σον λοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε υστεδεσ υτιλιζαν? 
 
 
Προγραµα Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο  
 

1. ↵Εν θυ χονσιστε ελ προγραµα? 
 

2. ↵∆ε δ⌠νδε συργε λα προπυεστα? 
 
3. ↵Θυινεσ παρτιχιπαν ψ θυινεσ σον λοσ βενεφιχιαδοσ  δελ προγραµα 

Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο? 
 
4. ↵Πορ θυ λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ σε ιντερεσ⌠ εν εσταβλεχερ υν χονϖενιο 

χον λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα? (εστα µισµα πρεγυντα σε απλιχα α λα 
ινϖερσα παρα λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ) 

 
5. ↵Α θυ πβλιχοσ σε λεσ ηα διϖυλγαδο αχερχα δελ προγραµα Ρεσιγνιφιχανδο ελ 

ςνχυλο Εδυχατιϖο? 
 
6. ↵Α τραϖσ δε θυ µεδιοσ ο εστρατεγιασ δε χοµυνιχαχι⌠ν ηαν προµοχιοναδο 

ελ προγραµα Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο? 
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Χυαδρο 8. ΜΑΤΡΙΖ ∆Ε ΕΝΤΡΕςΙΣΤΑ − ΟΡΓΑΝΙΖΑΧΙΝ ΕΝ ΓΕΝΕΡΑΛ 

ΠΡΕΓΥΝΤΑ Φελιπε ηυρταδο − ∆ιρεχτορ 
Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα 

ℑνγελα Μαρα ∆υθυε 
Βοτερο − Φυνδαδορα ψ 

Ταλλεριστα δε λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ 

Χαρολινα ∆υθυε  − 
Φυνδαδορα ψ ∆ιρεχτορα  

Πεδαγ⌠γιχα δε λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 

Χονχλυσι⌠ν πορ πρεγυντα: 
αν〈λισισ δε τοδασ λασ 

ρεσπυεστασ 

1. ↵Χυ〈λ εσ ελ οβϕετιϖο 
πρινχιπαλ θυε τιενε 
Φυνδαυτ⌠νοµα / 
Εντρετεϕιδοσ? 

Γενεραρ εσπαχιοσ δε 
φορµαχι⌠ν παρα λοσ νι〉οσ, 
ϕ⌠ϖενεσ, παδρεσ δε φαµιλια, 
ελ αδυλτο µαψορ, τοδοσ λοσ 
γρυποσ ποβλαχιοναλεσ, εν 
εσε σεντιδο σε ηαν χρεαδο 
προγραµασ θυε πρετενδεν 
χρεαρ νυεϖοσ 
χοµπορταµιεντοσ, χαµβιαρ 
παραδιγµασ, µεϕοραρ 
η〈βιτοσ, φορµαρσε χοµο 
σερεσ ψ χονστρυιρ προψεχτοσ 
δε ϖιδα. 
 

Αχοµπα〉αρ α νι〉οσ, 
ϕ⌠ϖενεσ, αδυλτοσ α 
χονστρυιρσε χοµο σερεσ 
ηυµανοσ ψ εν  συ 
προψεχτο δε ϖιδα. ∆εσδε 
λο εδυχατιϖο εσ θυε 
νοσοτροσ αχοµπα〉αµοσ 
εσε προχεσο πορ µεδιο 
δελ αρτε, λα ναρρατιϖα ψ ελ 
ϕυεγο θυε σον 
µοϖιλιζαδορεσ δελ 
ιντεριορ. 

 Αµβασ φυνδαχιονεσ τιενεν εντρε 
συ οβϕετιϖο πρινχιπαλ γενεραρ 
εσπαχιοσ δε αχοµπα〉αµιεντο 
παρα παδρεσ δε φαµιλια, αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ, νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ. Α 
συ ϖεζ σε πρετενδε βρινδαρ υν 
προχεσο δε φορµαχι⌠ν παρα 
νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ πορ µεδιο δε 
προγραµασ λδιχοσ δε 
ενσε〉ανζα. 

2. ↵Ηαχε χυ〈ντο φυε 
φυνδαδα Φυνδαυτ⌠νοµα ψ 
δε δ⌠νδε συργε λα 
ινιχιατιϖα? 

Ναχε δε υν γρυπο. Ελ 
∆οχτορ Ροβερτο Ναϖαρρο,  
αχτυαλ Σεχρεταριο Γενεραλ 
δε λα Υνιϖερσιδαδ, λ εν συ 
µοµεντο ερα ελ ∆ιρεχτορ δελ 
προγραµα δε Ινγενιερα 
Ελχτριχα δε λα Υνιϖερσιδαδ 
ψ λοσ εστυδιαντεσ γενεραρον 
υνα ινιχιατιϖα δε ποδερ 
ηαχερ εϕερχιχιοσ δε 
φορµαχι⌠ν εν ελ βαρριο Ελ 
Ποβλαδο.  
 
Θυισιερον  ρεσολϖερ υνα 
προβλεµ〈τιχα σοχιαλ δε 
χ⌠µο ενσε〉αρ χον υνασ 
χαρτιλλασ α ηαχερ 
ινσταλαχιονεσ ελχτριχασ ε 
ηιδρ〈υλιχασ. 

 Φυε φυνδαδα ηαχε  τρεσ 
α〉οσ, λεγαλµεντε ηαχε υν 
α〉ο ψ µεδιο. 
 
Συργε δελ ιντερσ θυε 
τεναν λασ φυνδαδορασ 
δεσδε λα σεχυνδαρια θυε 
εµπεζαβαν α  ρεαλιζαρ 
ταλλερεσ ψ  
αχοµπα〉αµιεντοσ α 
νι〉οσ ψ α ϕ⌠ϖενεσ, 
σιντιενδο λα νεχεσιδαδ δε 
αχοµπα〉αρ εστασ εδαδεσ 
ψ υν δισφρυτε δε ελλασ 
µισµασ πορ οφρεχερ εστοσ 
εσπαχιοσ δονδε σε διερα 
ελ αρτε ψ σε πυδιεραν 
ρεχυπεραρ λασ πρ〈χτιχασ 
χοτιδιανασ, χοντανδο χον 

Λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα εν 
χοντραστε χον λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ τιενε µαψορ τιεµπο 
δε εξιστενχια, σιν εµβαργο 
αµβασ ναχεν δελ ιντερσ δε 
γενεραρ προχεσοσ δε φορµαχι⌠ν 
παρα υνοσ πβλιχοσ εσπεχφιχοσ. 
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Τοδο ελ προψεχτο σε δα  εν 
ελ α〉ο 86 χον υν γρυπο δε 
εστυδιαντεσ δε Ινγενιερα 
Ελχτριχα, τιενε τοδο υν 
ανδαρ ψ σε χονστιτυψε χοµο 
Φυνδαχι⌠ν εν Αγοστο δελ 
α〉ο  2000. 

ελ αποψο δε συσ παδρεσ 
παρα δαρλε φορµα α εστα 
ιδεα δε νεγοχιο.  

3. ↵Χ⌠µο εσ λα εστρυχτυρα 
Οργανιζαχιοναλ θυε τιενε 
Φυνδαυτ⌠νοµα ψ 
Εντρετεϕιδοσ? 

Συ εστρυχτυρα  εσ µ〈σ βιεν 
φλεξιβλε, δε αχυερδο α λοσ 
προψεχτοσ ο α λοσ προχεσοσ; 
περο σε ρεσαλτα δε µανερα 
σιγνιφιχατιϖα θυε τιενε υνα 
ϑυντα ∆ιρεχτιϖα, υν Χονσεϕο 
∆ιρεχτιϖο (χοµπυεστο πορ 9 
µιεµβροσ, ιντερνοσ: ελ 
Ρεχτορ; Ροβερτο Ναϖαρρο,  
Σεχρεταριο Γενεραλ δε λα 
Υνιϖερσιδαδ;  Ηυγο Λορα 
Χαµαχηο, Πρεσιδεντε δελ 
Χονχεϕο Συπεριορ ψ  Χλαυδια 
ςαλερο, ∆ιρεχτορα δε 
Βιενεσταρ Υνιϖερσιταριο, ψ 
µιεµβροσ εξτερνοσ: Ηενρψ 
Μολινα, Χονσυλτορ; Οχταϖιο 
Θυιντερο, Εµπρεσαριο;  
ϑοηννψ Σαβογαλ, Πρεσιδεντε 
δελ Χονχεϕο, Εγρεσαδο ψ 
Τεσορερο δελ Βανχο δε λα 
Μυϕερ. 
 

Ρεαλµεντε σον λασ 
φυνδαδορασ, ℑνγελα 
∆υθυε ψ Χαρολινα 
∆υθυε. Χυανδο συργεν 
προψεχτοσ εσ θυε σε 
τιενε ελ εθυιπο δε 
τραβαϕο. 
 
Ταµβιν σε εστ〈 
χονστιτυψενδο υνα ϑυντα 
∆ιρεχτιϖα ψ αηορα χον ελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
ΡςΕ σε ηα ηεχηο υνα 
αλιανζα χον 
Φυνδαυτ⌠νοµα, δονδε 
σε τιενε τοδο ελ σοπορτε 
αδµινιστρατιϖο ψ σε τραε 
µαεστροσ χον θυιενεσ σε 
ηαχεν λοσ τραβαϕοσ 
διρεχταµεντε  δελ 
προψεχτο πρινχιπαλ ψ παρα 
χαδα προψεχτο σε ασιγνα 
υν χοορδιναδορ. 

Σιεµπρε εστ〈ν λασ 
διρεχτορασ  ψ σε εσχογε 
υν χοορδιναδορ, εστε τιενε 
α συ ϖεζ λοσ ενχαργαδοσ ψ 
πυεδε δεσεµπε〉αρ υν 
παπελ δε εϕεχυτορ θυε 
ρεαλιζα λα αχχι⌠ν, πορ 
εϕεµπλο, σι εσ υνα χλασε ο  
σι εσ υν ταλλερ. 

Σε πυεδε ινχιδιρ θυε εν αµβασ 
φυνδαχιονεσ νο ηαψ υνα 
εστρυχτυρα ργιδα θυε ιµπονγα 
θυε αλγυνασ περσονασ σον µ〈σ 
ιµπορταντεσ θυε οτρασ. ∆ε 
αχυερδο α λοσ προψεχτοσ θυε σε 
ρεαλιχεν θυε σε ινϖολυχραν υνασ 
περσονασ υ οτρασ ε ινχλυσο σε 
δετερµιναν υνοσ χοορδιναδορεσ 
παρα ελ µισµο.  
 
Πεσε α θυε εν λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ νο τιενε δεφινιδα 
υνα ϑυντα ∆ιρεχτιϖα χοµο λα 
Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα, ψα 
σε εστ〈 χονστιτυψενδο υνα. 

4. ↵Χυ〈λεσ σον συσ 
πρινχιπιοσ ψ ϖαλορεσ 
χορπορατιϖοσ θυε λοσ 
ιδεντιφιχα χοµο 
οργανιζαχι⌠ν? 

Πρινχιπιοσ δε 
Φυνδαυτ⌠νοµα: 
Υνο εσ λα εθυιδαδ: ηαχερ 
υνα ρεδιστριβυχι⌠ν νο 
σολαµεντε δε δινερο, σινο 
δε ποδερ γαραντιζαρ λασ 
µισµασ οπορτυνιδαδεσ. 
 
Οτρο εσ ελ ρεσπετο: ρεσπεταρ 

 Πρινχιπιοσ δε 
Εντρετεϕιδοσ: 
Λα φλεξιβιλιδαδ, 
ποσιβιλιδαδ δε εσταρ 
αβιερτοσ  α νυεϖοσ 
πενσαµιεντοσ ψ νυεϖοσ 
απρενδιζαϕεσ. 
 
Πρινχιπιο δε αλτεριδαδ,  

Εν αµβασ φυνδαχιονεσ λοσ 
πρινχιπιοσ ψ λοσ ϖαλορεσ σον λα 
βασε φυνδαµενταλ παρα ελ 
χορρεχτο αχτυαρ δε χαδα υνα δε 
συσ αχχιονεσ ψ προψεχτοσ. 

Χυαδρο 8 (χοντινυαχι⌠ν) 
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δεσδε λο θυε τιενε ψ νο 
εντραρ εν εσα χοµπαραχι⌠ν 
σοχιαλ, νι  χλασιστα. 
 
Λο οτρο εσ λα χονφιανζα: λοσ 
εϕερχιχιοσ θυε σε ηαχεν, σε 
ηαγαν βιεν ηεχηοσ 
 
ςαλορεσ Ινστιτυχιοναλεσ: 
 
Σεντιδο δε λα εφιχιενχια 
 
Λα σολιδαριδαδ 
 
Λα χονστρυχχι⌠ν δε ρεδεσ 
 
Λα χαλιδαδ 
 
Ελ τραβαϕο εν εθυιπο 
 
Τενερ σιεµπρε βυενα 
απτιτυδ δε  σερϖιχιο 
 
Λα ρετροαλιµενταχι⌠ν ψ ελ 
απρενδιζαϕε ινστιτυχιοναλ. 

υν ρεσπετο αλ οτρο, αλ 
λυγαρ δελ οτρο, εσε 
ρεσπετο α λα διφερενχια.  
 
Πρινχιπιο δε λα 
χονφιανζα, λα εσπερανζα 
εν ελ οτρο (λο θυε πυεδε 
λλεγαρ α σερ χον εσο θυε 
εσ). 
 
Ελ πρινχιπιο δε υνα 
ϖισι⌠ν χρεαδορα, τοδο ελ 
τιεµπο σε εστ〈 χρεανδο 
χον λα παλαβρα, ελ χυερπο 
ψ λα µεντε ψ πορ ταντο 
ϖιενε αµαρραδο οτρο 
πρινχιπιο θυε εσ ελ δε λα 
τρανσφορµαχι⌠ν. 

5. ↵Χυ〈λεσ σον λοσ 
προψεχτοσ ο σερϖιχιοσ θυε 
υστεδεσ ρεαλιζαν?  

Λα Φυνδαχι⌠ν τιενε υνασ 
λνεασ παρα ηαχερ 
προψεχτοσ: χυλτυραλεσ, δε 
εδυχαχι⌠ν, δε δεσαρρολλο 
χοµυνιταριο, δε 
χοµυνιχαχι⌠ν χοµυνιταρια, 
δε ατενχι⌠ν α νι〉οσ ψ µυϕερ. 
Ασ τενεµοσ υνα ηιστορια 
δονδε ηεµοσ χονστρυιδο 
µ〈σ δε 80 προψεχτοσ δεσδε 
θυε εστε προψεχτο 
ινστιτυχιοναλ δε λα Αυτ⌠νοµα 
σε χονϖιρτι⌠ εν Φυνδαχι⌠ν 
(εν ελ α〉ο 2000) χον ελ 
Μυνιχιπιο, χον λασ 

Λασ λνεασ δε σερϖιχιο, 
σιεµπρε σε ηαν 
ενφοχαδο εν λα  πριµερα 
ινφανχια, θυε ινχλυψεν  
µαδρεσ γεσταντεσ ηαστα 
νι〉οσ δε 6 ψ 7 α〉οσ, 
ταµβιν εστοσ χηιχοσ 
θυε εντραν δε 7 α 14 
α〉οσ ψ πορ συπυεστο α 
αδυλτοσ (παδρεσ δε 
φαµιλια, αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ ψ χυλτυραλεσ). 
 
Οφρεχε ϖαριοσ σερϖιχιοσ: 
υνο ελ θυε εστ〈 

 Λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ηα 
οριενταδο συσ προψεχτοσ εν 
διϖερσοσ 〈µβιτοσ, δεσδε λο 
εδυχατιϖο, λο χυλτυραλ, ελ 
δεσαρρολλο χοµυνιταριο, λα 
ατενχι⌠ν α νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ; 
µιεντρασ θυε λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ ηα χεντραδο συ 
ατενχι⌠ν εν ηαχερ προψεχτοσ υ 
οφρεχερ σερϖιχιοσ σολαµεντε 
βασαδοσ εν λα εδυχαχι⌠ν εν ελ 
θυε σε ινϖολυχρε α νι〉οσ, 
ϕ⌠ϖενεσ ψ αγεντεσ εδυχατιϖοσ 
(παδρεσ δε φαµιλια, δοχεντεσ, 
φονοαυδι⌠λογοσ, νι〉ερασ, ετχ.) 
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διφερεντεσ Σεχρεταριασ, χον 
λα Γοβερναχι⌠ν ψ χον λοσ 
Μινιστεριοσ. 
 

φυνχιονανδο εν λασ 
υνιδαδεσ ρεσιδενχιαλεσ 
χον νι〉οσ δε σιετε 
µεσεσ ψ 12 α〉οσ δε 
εδαδ εν ηοραριοσ 
εξτραχυρριχυλαρεσ, υνα ο 
δοσ ηορασ α λα σεµανα. 
Λλεϖαµοσ νυεστρα 
βιβλιοτεχα, λοσ λιβροσ, λοσ 
ελεµεντοσ δε αρτε, 
λεεµοσ λοσ χυεντοσ, 
ηαχεµοσ προψεχτοσ δε 
αρτε  
 
Λασ ασεσορασ, ταλλερεσ ψ 
προγραµασ χοντινυοσ α 
λασ ινστιτυχιονεσ 
εδυχατιϖασ.  

6. ↵Χυ〈λεσ σεχτορεσ ο 
χοµυνιδαδεσ ατιενδε ο 
πρεστα συσ σερϖιχιοσ? 

Λα Φυνδαχι⌠ν εστ〈 υβιχαδα 
εν υν λυγαρ θυε 
χορρεσπονδε α υνα 
ιντερσεχχι⌠ν δε τρεσ 
χοµυνασ (13, 14 ψ 15) θυε 
χοµπονεν Αγυαβλανχα. Νο 
οβσταντε ελ φοχο εστ〈 εν λα 
χοµυνα 13, θυε εσ δονδε 
σε ενχυεντρα υβιχαδα λα 
Φυνδαχι⌠ν. 
 
Νοσοτροσ τραβαϕαµοσ χον 
περσονασ θυε εστ〈ν 
ρεγιστραδασ εν ελ Σισβεν 1 ψ 
2. 

Ελ ϕαρδν ινφαντιλ Ρεναχερ, 
θυε εστ〈 υβιχαδο εν ελ 
χεντρο δε Χαλι, εν λα ολλα, 
χον υν προγραµα Χλυβ 
δε Λεχτυρα. 
 
Ηεµοσ ατενδιδο σοβρε 
τοδο εστρατο 5 ψ 6 εν ελ 
ϑαρδν ινφαντιλ Μιχηιν ψ 
εν ελ ϕαρδν ινφαντιλ Λοσ 
Χαλε〉ιτοσ. 
 
Λοσ διφερεντεσ χολεγιοσ 
δε λα χιυδαδ δε Χαλι. 
  

 Ελ φοχο δε ατενχι⌠ν δε 
Φυνδαυτ⌠νοµα παρα λασ 
χοµυνιδαδεσ ο σεχτορεσ θυε 
ατιενδε σε ενχυεντρα εν ελ 
∆ιστριτο δε Αγυαβλανχα, 
εσπεχφιχαµεντε εν τρεσ 
χοµυνασ.  
 
Λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ ηα 
οφρεχιδο συσ σερϖιχιοσ ταντοσ εν 
σεχτορεσ δε εστρατοσ βαϕοσ χοµο 
αλτοσ. Τενιενδο εν χυεντα θυε 
συσ σερϖιχιοσ ϖαν πορ λα λνεα δε 
λα εδυχαχι⌠ν ταµβιν ηα 
ατενδιδο α λασ ινστιτυχιονεσ 
εδυχατιϖασ. 

7. Σιενδο Φυνδαυτ⌠νοµα 
/Εντρετεϕιδοσ υνα 
οργανιζαχι⌠ν σιν 〈νιµο δε 
λυχρο ↵∆ε δ⌠νδε οβτιενεν 
συσ ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ? 
(εν εστα πρεγυντα, Φελιπε 

Φυνδαυτ⌠νοµα νο εσ λα 
οργανιζαχι⌠ν µ〈σ 〈ϖιδα δε 
ρεχυρσοσ, περο λογρα 
σοστενερσε.  Σε λε πυεδε 
παγαρ α λασ περσονασ, 
γενεραρ εµπλεο ψ σε 

 Εσ υνα φυνδαχι⌠ν σιν 
〈νιµο δε λυχρο, σιν 
εµβαργο λοσ προψεχτοσ 
ηαν φυνχιοναδο χοµο 
προδυχτοσ, ϖαν 
διρεχταµεντε αλ υσυαριο ψ 

Φυνδαυτ⌠νοµα ψ Εντρετεϕιδοσ 
σον φυνδαχιονεσ σιν 〈νιµο δε 
λυχρο, πορ ενδε προπενδε πορ 
οβτενερ συσ ρεχυρσοσ 
εχον⌠µιχοσ  παρα ελ δεσαρρολλο 
δε λοσ προψεχτοσ δελ 
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ρεσπονδε α λα νεχεσιδαδ δε 
θυε λασ εµπρεσα γενερεν 
ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ ψ νο 
πορ υνα ρετριβυχι⌠ν 
µονεταρια) 

πυεδεν ηαχερ προψεχτοσ, 
εντονχεσ λοσ ρεχυρσοσ εν 
τοδα εστα παρτε οπερατιϖα, ελ 
πατροχιναδορ εσ λα 
Υνιϖερσιδαδ διρεχταµεντε.  
 
Εν ελ Χονχεϕο Συπεριορ σε 
δεφινι⌠ υν πρεσυπυεστο παρα 
λα Φυνδαχι⌠ν, παρα  τοδο λοσ 
προψεχτοσ θυε σε ηαχεν σον 
χον ρεχυρσοσ εξτερνοσ, 
ρεχυρσοσ δελ Εσταδο  
εσπεχιαλµεντε, δε 
αχτιϖιδαδεσ προπιασ, δε 
αχτιϖιδαδεσ δε χαπαχιταχι⌠ν 
ψ δε εϖεντοσ. 
 

εσ ελ υσυαριο θυιεν παγα 
πορ λοσ προδυχτοσ. 
 
Ηαστα σε λε ηα θυεριδο 
µετρσελα τοδα α λα 
ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ, α 
ποδερ απυνταρλε α εστε 
οτρο τιπο δε ινγρεσοσ, 
περο ηα σιδο νεχεσαρια λα 
εξπεριενχια, σε ηα τενιδο 
θυε αρµαρ εστοσ 
προδυχτοσ ψ ηαχερ θυε λα 
γεντε χρεα εν ελλοσ.  

πρεσυπυεστο θυε σε δεστινε 
παρα λοσ µισµοσ, δε λα αψυδα 
θυε οφρεζχα ελ Εσταδο, δελ 
δινερο θυε σε ρεχαυδε εν 
εϖεντοσ, δε λα ϖεντα διρεχτα δε 
προδυχτοσ ψ δε λα αλιανζα ο 
χονϖενιο θυε σε εσταβλεζχαν 
χον οτρασ οργανιζαχιονεσ. 
 

Χονχλυσι⌠ν δελ 
Εντρεϖισταδο 

Φυνδαυτ⌠νοµα σιενδο υνα 
φυνδαχι⌠ν σιν 〈νιµο δε 
λυχρο σε ηα δεσταχαδο πορ 
γενεραρ προψεχτοσ δε 
διϖερσα νδολε χον ελ φιν δε 
τενερ εν χυεντα α διφερεντεσ 
γρυποσ ποβλαχιοναλεσ. 

Εντρετεϕιδοσ σε ηα 
ενφοχαδο εν βρινδαρ 
αχοµπα〉αµιεντο α 
νι〉οσ, ϕ⌠ϖενεσ, ψ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ παρα 
θυε σε φορµεν χοµο  
σερεσ ηυµανοσ ψ λογρεν 
χονστρυιρ συ προψεχτο δε 
ϖιδα, λο θυε ηα σιδο 
ποσιβλε α λα λαβορ δε λασ 
φυνδαδορασ ψ δε λασ 
δεµ〈σ περσονασ θυε 
ιντεγραν ελ εθυιπο δε 
Εντρετεϕιδοσ.  
 
Συ ατενχι⌠ν ηα εσταδο 
χεντραδα εν σεχτορεσ 
βαϕοσ χοµο λα Ολλα ψ εν 
σεχτορεσ αλτοσ. 

Εντρετεϕιδοσ αλ ιγυαλ θυε 
Φυνδαυτ⌠νοµα συργε 
χοµο υνα φυνδαχι⌠ν σιν 
〈νιµο δε λυχρο παρα 
προµοϖερ προγραµασ δε 
φορµαχι⌠ν βαϕο λοσ 
µισµοσ πρινχιπιοσ. 
Εντρετεϕιδοσ ηα λυχηαδο 
πορ ηαχερ ρεσπονσαβιλιδαδ 
σοχιαλ, σιν εµβαργο, λα 
εϕεχυχι⌠ν δε λοσ 
προψεχτοσ σε ηαν ϖενδιδο 
χοµο προδυχτοσ δε 
µανερα διρεχτα αλ πβλιχο 
εν παρτιχυλαρ. 

 



 

   92 

 ΜΑΤΡΙΖ ∆Ε ΕΝΤΡΕςΙΣΤΑΣ − ΧΟΜΥΝΙΧΑΧΙΝ ΟΡΓΑΝΙΖΑΧΙΟΝΑΛ 

Πρεγυντα 

 

Φελιπε Ηυρταδο − ∆ιρεχτορ 
δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα) 

ℑνγελα Μαρα ∆υθυε 
Βοτερο − Φυνδαδορα, 

∆ιρεχτορα ψ Ταλλεριστα δε 
λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ 

Χαρολινα ∆υθυε 
Βοτερο − Φυνδαδορα ψ 
∆ιρεχτορα Πεδαγ⌠γιχα 

δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ 

Χονχλυσι⌠ν πορ 
πρεγυντα − αν〈λισισ 

δε τοδασ λασ 
ρεσπυεστασ 

1. ↵Θυ µεδιοσ δε 
χοµυνιχαχι⌠ν υτιλιζαν παρα δαρ 
α χονοχερ λοσ διφερεντεσ 
προψεχτοσ θυε ρεαλιζαν? 

Τενεµοσ υν βολετν ιντερνο 
θυε σε λλαµα Αλ δα.  

Χονσεγυιµοσ νυεστρο 
προπιο δοµινιο 
ωωω.φυνδαυτονοµα.οργ 

Λα χυλτυρα δελ υσο δελ 
χορρεο ελεχτρ⌠νιχο. 

Υτιλιζαµοσ λοσ µεδιοσ δε λα 
Υνιϖερσιδαδ χοµο ταλ, 
χοµο λο εσ λο ΥΑΟ δε λα 
σεµανα ο λα π〈γινα ωεβ. Σι 
σε ρεθυιερε δε αχχιονεσ 
µασιϖασ σε ρεχυρρε α  λα 
αψυδα δελ νοτιχιερο 90 
Μινυτοσ. 

Π〈γινα ωεβ 
ωωω.εντρετεϕιδοσ.χοµ 

Χον ελ προγραµα δε 
φορµαχι⌠ν, εστ〈ν λοσ 
φολλετοσ ψ ελ ϖολαντε χον 
φρασεσ χελεβρεσ δε λοσ 
µαεστρασ εν  φορµατο 
φσιχο ψ εν διγιταλ, λοσ 
χυαλεσ σον ενϖιαδοσ πορ 
χορρεο ελεχτρ⌠νιχο α λοσ 
χολεγιοσ ψ µαεστροσ. 

Λα ιδεα εσ σαχαρ παρα  
αγοστο υν ποστερ 
πεθυε〉ο παρα δεϕαρ εν 
λασ χαρτελερασ δε λοσ 
χολεγιοσ, αδιχιοναλ αλ 
φολλετο ταντο φσιχο χοµο 
ελεχτρ⌠νιχο παρα εµπεζαρ 
α ρεχονοχερ λα Ινστιτυχι⌠ν. 

Παρα ελ προψεχτο δε λασ 
υνιδαδεσ, σαχαµοσ υνα 
χαρτα εν δονδε 
πρεσενταµοσ ελ 

Ηα σιδο µυψ 
ρεφερενχιαλ, δε ϖοζ α 
ϖοζ. 

Παρα ϖενδερ ελ 
προγραµα δε φορµαχι⌠ν 
ηυβο υνα εστρατεγια 
θυε νοσ σιρϖι⌠ 
µυχησιµο θυε φυε λοσ 
δεσαψυνοσ ψ ρεφριγεριοσ; 
εσο φυε λο θυε νοσ 
περµιτι⌠ χαπταρ λα οτρα 
µιταδ δελ γρυπο,  
πορθυε ηαβα οτρο 
γρυπο θυε ψα λο τεναν 
ϖενδιδο.  

Ηαχαµοσ υν ρεφριγεριο 
εν ελ ϕαρδν ινφαντιλ 
Μαχην,  ινϖιτ〈βαµοσ α 
λα γεντε ψ χον υνα 
πρεσενταχι⌠ν ποωερ 
ποιντ πρεσεντ〈βαµοσ λα  
φυνδαχι⌠ν ψ ελ 
προγραµα δε φορµαχι⌠ν. 

Αµβασ φυνδαχιονεσ 
χυενταν χον υνα 
π〈γινα ωεβ ψ ηαχεν 
υσο δελ χορρεο 
ελεχτρ⌠νιχο. 

Φυνδαυτ⌠νοµα 
χοµπλεµεντα λα 
διϖυλγαχι⌠ν δε συσ 
προψεχτοσ χον ελ 
βολετν ιντερνο Αλ δα, 
ελ βολετν παρα τοδα λα 
χοµυνιδαδ 
υνιϖερσιταρια λο ΥΑΟ 
δε λα σεµανα ψ λα 
αψυδα δελ νοτιχιερο 90 
Μινυτοσ παρα ηαχερ 
διφυσι⌠ν δε εϖεντοσ ο 
αχτιϖιδαδεσ µ〈σ 
γρανδεσ. 

Πορ συ παρτε 
Εντρετεϕιδοσ, ηα υσαδο 
λοσ φολλετοσ, λοσ 
ϖολαντεσ, ελ ϖοζ α ϖοζ, 
λα φορµαλιζαχι⌠ν δε λοσ 
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προγραµα, σε ηαχε λλεγαρ 
α λοσ αδµινιστραδορεσ δε 
λασ υνιδαδεσ, ελλοσ υνα 
ϖεζ λεσ ιντερεσαν, σε 
απλιχα υνα ενχυεστα α λοσ 
παδρεσ ψ χυανδο σε 
εντρεγα  λα ενχυεστα, εστα 
σε ηαχε φολλετο, χον λασ 
χαραχτερστιχασ δελ 
προγραµα, χον ελ λογο δε 
Χυενταλεγρασ, νοµβρε 
δε λα βιβλιοτεχα παρα ελ 
προγραµα δε νι〉οσ, χον 
υν χονχεπτο µ⌠ϖιλ.  

 προχεσοσ (χαρτασ) ψ 
λασ ινϖιταχιονεσ α 
δεσαψυνοσ ψ 
ρεφριγεριοσ α θυιενεσ  
σε λεσ θυερα οφερταρ ελ 
Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο. 

2. ↵Θυινεσ σε ενχαργαν δε 
διϖυλγαρ ψ λα χοµυνιχαχι⌠ν λα 
ινφορµαχι⌠ν περτινεντε α λασ 
αχτιϖιδαδεσ θυε σε προπονεν? 

Λα παρτε δε χοµυνιχαχι⌠ν 
λα ασυµε υν εστυδιαντε πιλο 
ο εν συ δεφεχτο υν 
πραχτιχαντε εν 
χοµυνιχαχι⌠ν.  

 

 

Λασ φυνδαδορασ ψ λασ 
ταλλεριστασ δε λα 
Φυνδαχι⌠ν.  

Σε εστ〈 ηαχιενδο 
σεµιλλασ αηορα χον ∆ιανα 
Ροδασ, µιεµβρο δε λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ, 
θυιεν σε ενχαργα δελ 
τελεµερχαδεο, αν〈λισισ δε 
δοχυµεντοσ ε ινφορµεσ 
δε λοσ προψεχτοσ θυε 
ρεαλιζα λα Φυνδαχι⌠ν. 

 Εν Φυνδαυτ⌠νοµα υν 
πιλο ο υν πραχτιχαντε 
ασυµεν λα παρτε δε 
χοµυνιχαχι⌠ν ψ εν 
Εντρετεϕιδοσ σον λασ 
φυνδαδορασ, χον λα 
αψυδα δε ∆ιανα 
Ροδασ θυιεν σε ηα 
απροπιαδο δε τοδα λα 
παρτε δε 
τελεµερχαδεο, δε 
ρεχογερ πιεζασ 
χοµυνιχατιϖασ, 
αυδιοϖισυαλεσ ψ 
ελαβοραρ ινφορµεσ δε 
λοσ προψεχτοσ θυε σε 
ρεαλιζαν. 

3. ↵Θυινεσ σον συσ πβλιχοσ 
οβϕετιϖοσ παρα βρινδαρ λα 
ινφορµαχι⌠ν δε λασ αχτιϖιδαδεσ 

Χαδα προψεχτο τιενε υνα 
ποβλαχι⌠ν εσπεχιφιχα α λα 

Ηαψ υνοσ πβλιχοσ θυε 
σον λοσ βενεφιχιαριοσ, θυε 

Σον  ρεσπονσαβλεσ δε 
χονσεγυιρ πορ εστα ρυτα 

Εν Φυνδαυτ⌠νοµα 
δεπενδιενδο δελ τιπο 



 

   94 

ο προψεχτοσ θυε υστεδεσ 
ρεαλιζαν? 

χυαλ ατενδερ ψ εν εσε 
σεντιδο εσα σερ〈 λα πριµερα 
λνεα χοµυνιχαχιοναλ. Λοσ 
προγραµασ θυε 
µενχιον〈βαµοσ αηορα σε 
ηαχε διφυσι⌠ν χον λα 
χοµυνιδαδ, χον λασ ϑΑΧ, 
χον ελ µισµο ϖοζ α ϖοζ, σε 
ρεπαρτεν ϖολαντεσ, σε ηαχε 
περιφονεο. Β〈σιχαµεντε 
εσο λο δετερµινα ελ 
προψεχτο. 

τοµαν αλγν προγραµα: 
λοσ νι〉οσ (0 −6 α〉οσ) λοσ 
ϕ⌠ϖενεσ (13 � 14 α〉οσ) 
περο ηαψ υν πβλιχο αλ 
θυε σε λε ηαχε λλεγαρ 
διρεχταµεντε λα 
χοµυνιχαχι⌠ν: λοσ παδρεσ 
δε φαµιλια, αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ ε ινστιτυχιονεσ 
εδυχατιϖασ. 

Νοσ ηεµοσ µοϖιδο εν 
εστρατοσ 4, 5 ψ 6 
πυντυαλµεντε χον ελ 
προγραµα δε φορµαχι⌠ν. 

Ελ φοχο σον ινστιτυχιονεσ 
εδυχατιϖασ πορθυε τιενεν 
υνα χαπαχιδαδ δε παγο 
ιµπορταντε θυε προµυεϖε 
λα χαπαχιταχι⌠ν δε συσ 
µαεστροσ ψ θυε σε πυεδε 
ηαχερ  ρελαχι⌠ν υνο α υνο. 

Παρα ελ προγραµα 
Χυενταλεγρασ, σε ηαν 
εσχογιδο υνιδαδεσ 
ρεσιδενχιαλεσ εστρατο 5 ψ 
6; ψ σι εσ χυατρο σε µιρα 
αλλ λα  ποβλαχι⌠ν, πορθυε 
νεχεσιταν τενερ 
χαπαχιδαδ δε παγο.  

περσονασ ψ εστρατεγιασ 
παρα θυε δονδε εστ〈ν 
λοσ ρεχυρσοσ πυεδαν 
ηαβιλιταρ λα οπορτυνιδαδ 
παρα θυε εστασ 
περσονασ ταµβιν 
αχχεδαν αλ προγραµα. 

δε προψεχτο θυε σε 
εϕεχυτε σε ατιενδε α 
υνα δετερµιναδα 
ποβλαχι⌠ν. 

Εν Εντρετεϕιδοσ ηαψ 
πβλιχοσ βενεφιχιαριοσ 
χοµο λοσ νι〉οσ ψ λοσ 
ϕ⌠ϖενεσ, περο λα 
χοµυνιχαχι⌠ν σε λε 
ηαχε λλεγαρ α λοσ 
παδρεσ δε φαµιλια ψ α 
τοδοσ λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ. Συ 
ατενχι⌠ν ηα εσταδο 
χεντραδα ταντο εν 
εστρατοσ αλτοσ χοµο 
βαϕοσ. 

4. ↵Χ⌠µο σε χοµυνιχαν εντρε 
συσ χολαβοραδορεσ? ↵Χυ〈λεσ 
σον λοσ µεδιοσ ο χαναλεσ δε 

Τενεµοσ λα χαρτελερα 
∆µελο, θυε σε αχτυαλιζα  
χον αχχιονεσ θυε εµιτε 

Σε µαντιενε ελ χονταχτο ο 
λα χοµυνιχαχι⌠ν πορ 

Ελ χορρεο ελεχτρ⌠νιχο 
παρα προχεσοσ 
φορµαλεσ, περο ταµβιν 

Αµβασ φυνδαχιονεσ 
υτιλιζαν διφερεντεσ 
χαναλεσ δε 
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χοµυνιχαχι⌠ν θυε υτιλιζαν α 
νιϖελ ιντερνο (χοµυνιχαχι⌠ν 
ιντερνα)? 

Φυνδαυτ⌠νοµα. Ηαψ υνα  
εν λα φυνδαχι⌠ν ψ οτρα εν ελ 
βαρριο Ελ Ποβλαδο. 

Λοσ χορρεοσ ελεχτρ⌠νιχοσ. 

Ρευνιονεσ ιντερνασ  θυε σε 
ρεαλιζαν λοσ µαρτεσ εν λα 
µα〉ανα  εν λασ θυε 
παρτιχιπαν τοδοσ λοσ 
χολαβοραδορεσ, ινχλυσο ελ 
πραχτιχαντε ψ τοδο λο θυε σε 
χοµπαρτε εν ελ χοµεδορ. 

Ηαψ υν πενσαµιεντο δε 
χονστρυχχι⌠ν χολεχτιϖα, λα 
χοµυνιχαχι⌠ν εσ σιεµπρε 
αχτιϖα, παρτιχιπατιϖα ψ  
ηοριζονταλ.  

µεδιο δελ ΠΙΝ.  

Λα π〈γινα ωεβ  
ωωω.εντρετετεϕιδοσ.οργ 

Αλλ σε χρεα ελ  µοοδλε 
παρα θυε λασ περσονασ 
ινσχριτασ εν ελ προγραµα 
δε φορµαχι⌠ν πυεδαν 
αχχεδερ ψ δεσδε αλλ τενερ 
τοδο ελ µατεριαλ δελ 
µισµο. 

Λασ δεχισιονεσ θυε σε 
τοµαν εν λασ ρευνιονεσ 
φρεντε α υν προψεχτο 
εσπεχφιχο. 

Λα χοµυνιχαχι⌠ν εσ 
ηοριζονταλ, νινγυνα εσ 
ϕεφε δε λα οτρα,  χαδα υνα 
τιενε υνα φυνχι⌠ν ψ  υν 
χαµπο δε αχχι⌠ν.  

ηαψ  υν µοµεντο δελ 
δα (υν χαφ, υνα 
χοµιδα) παρα ηαχερ υνα 
αχτυαλιζαχι⌠ν, υν φεεδ 
βαχκ, µνιµαµεντε 
τρεσ ϖεχεσ πορ σεµανα 
παρα χοµυνιχαρ λα λαβορ 
θυε σε εστ〈 
γεστιονανδο. 

Χρεαχι⌠ν δε ρεδεσ 
σοχιαλεσ χοµο 
Φαχεβοοκ. 

 

 

 

 

χοµυνιχαχι⌠ν χοµο 
λασ χαρτελερασ, ελ 
χορρεο ελεχτρ⌠νιχο, λα 
π〈γινα ωεβ, λασ 
ρευνιονεσ ιντερνασ ο 
λοσ ενχυεντροσ εντρε 
συσ χολαβοραδορεσ πορ 
µεδιο δε  υν χαφ ο 
υνα χοµιδα. 

∆ε ιγυαλ µανερα εν 
λασ δοσ φυνδαχιονεσ λα 
χοµυνιχαχι⌠ν εσ 
ηοριζονταλ ψ 
παρτιχιπατιϖα δεβιδο α 
θυε δα χαβιδα α θυε 
τοδοσ οπινεν ε 
ιντερϖενγαν εν χαδα 
υνο δε λοσ προχεσοσ 
θυε σε ρεαλιζα. 

5. ↵Θυ ταν εφεχτιϖοσ σον λοσ 
µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν  θυε 
υστεδεσ υτιλιζαν? 

Νο ποδρα ρεσολϖερ 
χλαραµεντε εστα πρεγυντα 
πορθυε νο τενεµοσ υνα 
εστρατεγια χον λα θυε 
ποδαµοσ µεδιρ χαδα 
µενσαϕε θυε εµιτιµοσ, ↵α 
χυ〈ντοσ λε λλεγαρον? ψ 
↵χ⌠µο λεσ λλεγαρον?, θυε σι 
λο εντενδι⌠ ο νο λο 
εντενδι⌠. 

Μυχηασ χοσασ θυεδαν 
δεντρο δε λο ϖερβαλ, ηαψ 
χοσασ θυε σε τιενεν θυε 
ρεπετιρ µυχηασ ϖεχεσ. 

Ηαψ βασταντεσ χοσασ θυε 
ποδραν τενερ υν µεϕορ 
φυνχιοναµιεντο εν δονδε 
ηυβιερα υνα εξιγενχια δε 
χαδα υνα δε φορµαλιζαρ υν 
ποθυιτο µ〈σ. 

Νο σιεµπρε σον 
εφεχτιϖοσ, εν υνα 
οργανιζαχι⌠ν θυε εστ〈 
νυεϖα. 

Γενεραλµεντε λο θυε 
σε ηαχε βιεν, νο εστ〈 
πενσαδο εν ελ οβϕετιϖο, 
εντονχεσ νο εσ εφεχτιϖα 
λα χοµυνιχαχι⌠ν. 

Εσ µυψ τενδιεντε α λο 

Φελιπε Ηυρταδο, αφιρµα 
θυε πορ νο χονταρ χον 
υνα εστρατεγια θυε 
δετερµινε σιν σον 
εφεχτιϖοσ λοσ µεδιοσ 
δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε 
υτιλιζαν, νο ηαψ 
µανερα δε γαραντιζαρ 
λα εφεχτιϖιδαδ δε λοσ 
µισµοσ. 

Πορ παρτε δε 
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ϖιϖενχιαλ, α λο 
εξπεριενχιαλ πορ λασ 
ρελαχιονεσ θυε χαδα 
υνα  τιενε. 

Εντρετεϕιδοσ, λασ 
φυνδαδορασ οπιναν 
θυε ηαψ χοσασ θυε 
ποδραν τενερ υν 
µεϕορ φυνχιοναµιεντο 
ψ δαρλε υνα µαψορ 
φορµαλιδαδ παρα θυε 
σε χυµπλα χον ελ 
οβϕετιϖο θυε σε τενγα 
πενσαδο. 

Χονχλυσι⌠ν δελ εντρεϖισταδο Φυνδαυτ⌠νοµα υτιλιζα 
διφερεντεσ χαναλεσ δε 
χοµυνιχαχι⌠ν παρα εντραρ 
εν χονταχτο ταντο χον 
περσονασ δελ 〈µβιτο 
ιντερνο, χοµο δελ 〈µβιτο 
εξτερνο.  Λα χοµυνιχαχι⌠ν 
θυε σε πρεσεντα εν 
Εντρετεϕιδοσ εσ ηοριζονταλ 
δεβιδο α θυε περµιτε λα 
παρτιχιπαχι⌠ν δε τοδοσ λοσ 
θυε χονφορµαν ελ εθυιπο ψ 
εσ ασυµιδα πορ υν πιλο ο 
πραχτιχαντε. 

 

 

Παρα χοµυνιχαρσε χον συ 
πβλιχο εξτερνο, 
Εντρετεϕιδοσ ρεχυρρε α λα 
π〈γινα ωεβ ψ α λασ πιεζασ 
χοµυνιχατιϖασ. Λα γεστι⌠ν 
χοµυνιχατιϖα εσ 
µανεϕαδα πορ λα 
Φυνδαδορασ 
πρινχιπαλµεντε ψ συ  τιπο 
δε χοµυνιχαχι⌠ν, ασ 
χοµο Φυνδαυτ⌠νοµα εσ 
ηοριζονταλ. 

Νο οβσταντε εσ 
ρεχοµενδαβλε φορµαλιζαρ 
χαδα χοσα θυε σε ηαγα 
εν λοσ προχεσοσ. 

Παρα λα διϖυλγαχι⌠ν δε 
λοσ προψεχτοσ σε ηα 
τενιδο µυχηο χονταχτο 
χον λα γεντε. 

Εντρε συσ 
χολαβοραδορεσ ηαν 
οπταδο πορ 
χοµυνιχαρσε πορ µεδιο 
δελ χορρεο ελεχτρ⌠νιχο ψ 
λασ ρευνιονεσ. 

Λοσ µεδιοσ υτιλιζαδοσ 
νο σον εφεχτιϖοσ πορθυε 
ηαψ θυε πενσαρσε µ〈σ 
εν ελ οβϕετιϖο. 
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 ΜΑΤΡΙΖ ∆Ε ΕΝΤΡΕςΙΣΤΑΣ − ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΡΕΣΙΓΝΙΦΧΙΑΝ∆Ο ΕΛ ς⊆ΝΧΥΛΟ Ε∆ΥΧΑΤΙςΟ 
Πρεγυντα Φελιπε Ηυρταδο − ∆ιρεχτορ δε 

λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα 
ℑνγελα Μαρα ∆υθυε 
Βοτερο − Φυνδαδορα, 
∆ιρεχτορα ψ Ταλλεριστα δε λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 

Χαρολινα ∆υθυε Βοτερο − 
Φυνδαδορα ψ ∆ιρεχτορα 
Πεδαγ⌠γιχα δε λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 

Χονχλυσι⌠ν πορ πρεγυντα: 
αν〈λισισ δε τοδασ λασ 
ρεσπυεστασ. 

1. ↵Εν θυ χονσιστε 
ελ προγραµα? 

 

Ηαψ θυε ρεσιγνιφιχαρ λα 
σιτυαχι⌠ν χοµο δοχεντε, χοµο 
αγεντε εδυχατιϖο: θυ εσ εσο, 
ηαχερ χονχιενχια δελ εϕερχιχιο 
χ⌠µο αγεντε εδυχατιϖο ψ 
λυεγο χ⌠µο εσ λα ρελαχι⌠ν χον 
ελ οτρο. 
 
Σε τραβαϕαν λασ ρεδεσ 
τεξτυαλεσ, ελ ϕυεγο, λασ 
χυεστιονεσ αχτιϖασ. 
 
 

 Εσ υν προγραµα δε 
φορµαχι⌠ν θυε περµιτε 
λλεγαρ α υνα τρανσφορµαχι⌠ν 
δεσδε λο περσοναλ ηαχια λο 
προφεσιοναλ. 
 
Χοµο οβϕετιϖο εσ αβριρ υν 
εσπαχιο δε ρεφλεξι⌠ν εν ελ 
θυε περµιτα α λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ ρεϖαλοραρ συ 
ελεχχι⌠ν χοµο ταλ, χοµο 
φονοαυδι⌠λογο, χοµο 
πσιχ⌠λογο; θυε πυεδαν 
ϖολϖερ σοβρε λα πρεγυντα πορ 
θυ ελιγιερον ελ προγραµα, 
παρα θυ λο ελιγιερον ψ θυ 
ηαχεν χον ελ.  

∆εφινεν ελ προγραµα χοµο υν 
εσπαχιο παρα ρεϖαλοραρ λα λαβορ 
δελ αγεντε εδυχατιϖο ψ θυε 
περµιτα λα τρασφορµαχι⌠ν δελ σερ 
ηυµανο εν λο περσοναλ ψ 
προφεσιοναλ. 

2. ↵∆ε δ⌠νδε συργε 
λα προπυεστα? 
 

Χαρολινα ∆υθυε εσταβα εν υν 
γρυπο δε ινϖεστιγαχι⌠ν δε λα 
Υνιϖερσιδαδ δελ ςαλλε θυε σε 
λλαµα λενγυαϕε, εδυχαχι⌠ν ψ 
χογνιχι⌠ν, εν ελ θυε σε ηαχε 
ινϖεστιγαχι⌠ν χοντινυα σοβρε ελ 
απρενδιζαϕε ψ χ⌠µο φυνχιονα. 
 
Εντρετεϕιδοσ ναχε λυεγο δε 
ϖιϖιρ τοδα εσα εξπεριενχια 
αχαδµιχα χοµο υν σεντιδο 
δε ϖοχαχι⌠ν α ρεσολϖερ εσασ 
ινθυιετυδεσ ψ λυεγο ελλασ 
χονχλυψεν θυε ηαψ θυε 
ρεσολϖερ εσα νεχεσιδαδ.  

Λυζ Γαβριελα λλεϖα  µ〈σ δε 
14 α〉οσ τραβαϕανδο χον ελ 
Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ. 
Εσ χοµπα〉ερα ψ τραβαϕα χον 
νοσοτρασ. Ηαχε δοσ α〉οσ εσ 
θυε εντραµοσ χον 
Εντρετεϕιδοσ ψ ελλα νοσ ινϖιτα  
α ηαχερ ασεσορασ δεσδε λασ 
µαεστρασ ηαστα ελ τραβαϕο 
διρεχτο χον λοσ νι〉οσ, εν εσε 
ϖνχυλο εσ θυε Λυζ Γαβριελα 
διχε θυε θυιερε αλγο 
εστρυχτυραδο παρα συσ 
µαεστρασ (θυιενεσ εραν 15). 
Σε πιενσα εν υν ινιχιο δε υν 
προγραµα δε φορµαχι⌠ν παρα 

 Λα προπυεστα παρτε δε λα 
νεχεσιδαδ δε θυερερ ρεσολϖερ 
χοµο γενεραρ µεϕορεσ 
προχεσοσ δε απρενδιζαϕε 
διριγιδοσ α λα πριµερα ινφανχια ψ 
α λοσ ϕ⌠ϖενεσ, α παρτιρ δε λα 
φορµαχι⌠ν δε λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ. 
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λασ µαεστρασ, σιν εµβαργο, 
σε ϖε λα ποσιβιλιδαδ δε 
βυσχαρ υν εσπαχιο διφερεντε 
αλ δελ ηογαρ ψ δε χοµυνιχαρ 
α οτρασ ινστιτυχιονεσ, πορ λο 
θυε σε βυσχαν αλιανζασ 
εστρατγιχασ χον 
ινστιτυχιονεσ θυε φαχιλιτεν λασ 
ινσταλαχιονεσ ψ τενγα υν 
µαψορ ρενοµβρε εν ελ µεδιο 
εδυχατιϖο φορµαλ ψ νο 
φορµαλ. 

3. ↵Θυινεσ 
παρτιχιπαν ψ θυινεσ 
σον λοσ βενεφιχιαδοσ  
δελ προγραµα 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο? 

Ηαψ δοσ περσονασ θυε λιδεραν 
χοντινυαµεντε ελ προψεχτο 
δεσδε ελ λυγαρ δε φορµαχι⌠ν 
θυε σον Λυζ Γαβριελα Πυερτα ψ 
Χαρολινα ∆υθυε. 
 
Ηαψ υν γρυπο θυε αχοµπα〉α 
τοδο ελ προχεσο δε φορµαχι⌠ν. 
 
Ηαψ υνοσ ινϖιταδοσ 
εσπεχιαλεσ, εξπερτοσ εν τεµασ 
δε νι〉εζ ο δε χογνιχι⌠ν. 
 
Λοσ βενεφιχιαριοσ διρεχτοσ σον 
λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ.   

Βενεφιχιαριοσ ινδιρεχτοσ  σον 
λοσ νι〉οσ ψ λοσ ϕ⌠ϖενεσ θυε 
εστ〈ν ρεχιβιενδο 
αχοµπα〉αµιεντο δε εσοσ  
αγεντεσ εδυχατιϖοσ θυιενεσ 
σον λοσ βενεφιχιαριοσ 
διρεχτοσ. 

 Εστ〈 χλαρο θυε χοµο 
βενεφιχιαριοσ ινδιρεχτοσ σον λοσ 
νι〉οσ ψ λοσ ϕ⌠ϖενεσ ψα θυε α 
ελλοσ σε λεσ ιµπαρτε υν προχεσο 
ιννοϖαδορ δε ενσε〉ανζα ψ δε 
φορµαχι⌠ν ψ διρεχταµεντε εστ〈ν 
τοδοσ λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ, 
θυιενεσ σον λοσ θυε τρανσµιτεν 
νυεϖοσ χονοχιµιεντοσ α λα 
ποβλαχι⌠ν ινφαντιλ ψ ϕυϖενιλ. 

4. ↵Πορ θυ 
Φυνδαυτ⌠νοµα σε 
ιντερεσ⌠ εν 
εσταβλεχερ υν 
χονϖενιο χον λα 
Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ? 
 

Λα βσθυεδα δε θυε λα 
περσονα νο γενεραρ〈 
δεπενδενχιασ ψ θυε πυδιερα 
βυσχαρ συ σοστενιβιλιδαδ παρα 
τενερ προχεσοσ δε 
απρενδιζαϕεσ αδεχυαδοσ. 
 
Λοσ µαεστροσ τιενεν φορµα δε 
ενσε〉αρ θυε πυεδεν σερ 
µεϕορεσ, λα φορµα εν θυε σε 
ιντερϖιενε α λοσ νι〉οσ εµπιεζα 
α σερ διφερεντε, τιενεν υνα 
µιραδα διφερεντε σοβρε ελ νι〉ο, 

Πορθυε νεχεσιτ〈βαµοσ υνασ 
ινσταλαχιονεσ φσιχασ, υνα 
αλιανζα θυε νοσ περµιτιερα 
τενερ υν αποψο, υν 
ρενοµβρε ψ υν σοπορτε 
αδµινιστρατιϖο.  
 
Χονοχερ λα Φυνδαχι⌠ν ψ λοσ 
ιντερεσεσ δε λα Φυνδαχι⌠ν, 
σε ιδεντιφιχ⌠ θυε ηαβα υν 
γραν  χαµπο δε αχχι⌠ν, ελλοσ 
τιενεν υνα ποβλαχι⌠ν γρανδε 
εν Ελ Ποβλαδο εν δονδε 

 Φυνδαυτ⌠νοµα ϖε συ ιντερσ δε 
χονϖενιο χον Εντρετεϕιδοσ 
πορθυε λε ιντερεσα θυε λασ 
περσονασ αδθυιεραν προχεσοσ 
δε απρενδιζαϕε θυε λεσ 
περµιταν δεσαρρολλαρσε ψ 
συπεραρσε δε µανερα 
ινδεπενδιεντε ψ πορ παρτε δε 
Εντρετεϕιδοσ ϖιερον εν 
Φυνδαυτ⌠νοµα υνα εξχελεντε 
οπορτυνιδαδ δε υσαρ συ σοπορτε 
αδµινιστρατιϖο ψ λασ 
ινσταλαχιονεσ φσιχασ. 
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σε ρεχονοχε θυε εσ υν συϕετο, 
θυε τιενε υν χοντεξτο. 

ηαχεν ελ τραβαϕο 
διρεχταµεντε χον νι〉οσ ψ 
ϕ⌠ϖενεσ; εντονχεσ ηεµοσ 
τενιδο ϖαριοσ ενχυεντροσ 
παρα ϖερ χ⌠µο χονστρυιρ αλλ 
αλγο ϕυντοσ, παρα ατενδερ α 
λασ ποβλαχιονεσ θυε ελλοσ 
ατιενδεν. 

5. ↵Α θυ πβλιχοσ 
σε λεσ ηα διϖυλγαδο 
αχερχα δελ προγραµα 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο? 

 

Α λοσ χολεγιοσ. Ψα λλεϖαµοσ πορ αη 50 ο 60 
ινστιτυχιονεσ χον λασ θυε σε 
ηα εσταβλεχιδο υν 
αχερχαµιεντο. Α χαδα 
ινστιτυχι⌠ν σε λε γενερα υνα 
ηοϕα δε ϖιδα (πορ εϕεµπλο ελ 
χολεγιο Αλασ). 
 
Εστρατοσ 5 ψ 6. 

Χολεγιοσ πριϖαδοσ δε Χαλι: 
ϑεφφερσον, Βερχηµανσ 
Χολοµβο, Λα Χολινα, 
Αµεριχανο, Λαχορδαιρε 
Χλαρετ, Εξπρεσαρ, Αλασ 
Ταλλερ δε Ανικ, Χοµετασ, 
εντρε οτροσ. 
 
 

Ελ προγραµα εδυχατιϖο ϖα 
διριγιδο α λοσ χολεγιοσ ψ α λοσ 
ηογαρεσ ινφαντιλεσ. 

6. ↵Α τραϖσ δε θυ 
µεδιοσ ο εστρατεγιασ  
δε χοµυνιχαχι⌠ν 
ηαν προµοχιοναδο 
ελ προγραµα 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο? 

Περσοναλµεντε, ιρ α δονδε ελ 
ρεχτορ (α) χονταρλε τοδα λα 
µετοδολογα ψ  χονϖενχερλο 
(α). 
 
Χορρεοσ ελεχτρ⌠νιχοσ 
 
Φολλετοσ  
 
Λλαµαδασ, σε λε εστ〈 ηαχιενδο 
ελ σεγυιµιεντο 

Πορ µεδιο δε  χονϖοχατορια 
χον δεσαψυναοσ ψ ρεφριγεριοσ 
παρα πρεσενταρ ελ προγραµα 
α διρεχτορασ ψ χοορδιναδορασ 
δε λοσ ϕαρδινεσ ψ χολεγιοσ  
 
Λασ πιεζασ πυβλιχιταριασ θυε 
σον υν πλεγαβλε φσιχο ψ 
ελεχτρ⌠νιχο. 
 
Υν ϖολαντε φσιχο ψ 
ελεχτρ⌠νιχο δενοµιναδο 
ηυελλασ δε υνα 
εξπεριενχια, θυε σον 
ϖερβαλιζαχιονεσ δε λασ 
µαεστρασ θυε εστυϖιερον εν 
ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
αντεριορ, λο εσταµοσ υσανδο 
χοµο αποψο αλ πλεγαβλε, λο 
ηεµοσ µανδαδο ταντο πορ 
χορρεο ψ χυανδο σε ενϖα εν 
φσιχο λο λλεγα χον υνα χαρτα, 
σε βυσχα πορ τελφονο ο πορ 

Ψο χρεο θυε λα φορµα µ〈σ 
εφιχαζ ψ εφιχιεντε δε εστε 
µεδιο παρα ηαχερ µερχαδεο 
σον λοσ ενχυεντροσ, λοσ 
χονγρεσοσ δε λιτερατυρα λασ 
ρευνιονεσ, εν λασ φεριασ δε 
λιβροσ, εν σεµιναριοσ, ελ 
χονταχτο χον  λα γεντε, εν λο 
θυε ενχοντρεµοσ  θυε 
ηαψαν µαεστροσ, αλλ 
τενεµοσ θυε εσταρ ; εσασ 
χοσασ σον ϖιταλεσ παρα εστα 
εστρατεγια 
 

Σε ηαν  ϖαλιδο δε διϖερσασ 
εστρατεγιασ χοµο λοσ χορρεοσ 
ελεχτρ⌠νιχοσ, λασ πιεζασ 
χοµυνιχατιϖασ, ελ χονταχτο 
διρεχτο χον λα γεντε 
(δεσαψυνοσ ψ ρεφριγεριοσ) 
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λοσ  χονταχτοσ θυε σε τενγα 
λοσ νοµβρεσ εσπεχφιχοσ α 
θυιεν δεβε ιρ διριγιδο (χοµο 
σε λλαµα λα χοορδιναδορα δε 
πρεσχολαρ, δε πριµαρια, δε 
βαχηιλλερατο, ελ ∆ιρεχτορ   
 
Σε ηαχε υν σεγυιµιεντο α 
λασ περσονασ θυε ρεχιβιερον 
λα ινφορµαχι⌠ν 
(τελεµερχαδεο). 

Χονχλυσι⌠ν δελ 
εντρεϖισταδο 

Ελ προγραµα δε φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο λε ποσιβιλιτα α λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ ποδερ 
ρεϖαλυαρ συ λαβορ ψ συ 
χονδιχι⌠ν χοµο ταλ ψ λα 
ρελαχι⌠ν θυε ελλοσ αδθυιερεν 
χον λοσ νι〉οσ ψ λα ϕυϖεντυδ. 
 
Ελ προψεχτο εσ λιδεραδο 
περµανεντεµεντε πορ συσ 
φυνδαδορασ ψ οτροσ µιεµβροσ 
δε γραν ιµπορτανχια. Εσ υν 
προγραµα θυε πορ σερ δελ 
χαµπο δε λα εδυχαχι⌠ν αβορδα 
λοσ χολεγιοσ ψ τοδασ λασ 
ινστιτυχιονεσ εδυχατιϖασ. 

Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο εσ 
υν προγραµα θυε α συ ϖεζ 
εσ ιµπυλσαδο ο ρεσπαλδαδο 
πορ παρτε δε Λυζ Γαβριελα, 
δελ ηογαρ ινφαντιλ Λοσ 
Χαλε〉ιτοσ θυιεν ηα αψυδαδο 
α προψεχταρ ελ προγραµα 
εσταβλεχιενδο αλιανζα χον 
λασ ινστιτυχιονεσ εδυχατιϖασ 
βενεφιχιανδο ινδιρεχταµεντε 
α νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ ψ 
διρεχταµεντε α τοδοσ λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ 

Χον ελ προγραµα δε 
φορµαχι⌠ν σε πρετενδε αβριρ 
υν εσπαχιο δε ρεφλεξι⌠ν παρα 
θυε  χαδα αγεντε εδυχατιϖο 
αναλιχε ψ ρεϖαλορε συ παπελ 
χοµο ταλ. 
 
Εσ ιµπορταντε γενεραρ 
παρτιχιπαχι⌠ν δεντρο δε λοσ 
εϖεντοσ δε λιτερατυρα, φεριασ 
δε λιβρο, σεµιναριοσ, ετχ 
παρα δαρ α χονοχερ ελ 
προγραµα ψ γενεραρ θυε 
χαδα ϖεζ µ〈σ περσονασ σε 
ινϖολυχρεν χον ελ. 
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Αν〈λισισ δε ρεσυλταδοσ δε λασ εντρεϖιστασ:  

Λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ δεσαρρολλαν  
προψεχτοσ θυε χοντριβυψαν α λα φορµαχι⌠ν ιντεγραλ δε λα περσονα, πορ ενδε 
αµβασ σε ηα ιντερεσαδο πορ ατενδερ λασ νεχεσιδαδεσ δε γρυποσ ποβλαχιοναλεσ 
χοµο νι〉οσ, ϕ⌠ϖενεσ, αδυλτοσ ψ αγεντεσ εδυχατιϖοσ. 

 

Εν ινφραεστρυχτυρα, λα οργανιζαχι⌠ν δε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα εσ µυχηο 
µ〈σ σολιδα εν χοντραστε χον λα δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ, δεβιδο α θυε εν λα 
πριµερα σε χυεντα χον υνα ϑυντα ψ υν Χονσεϕο ∆ιρεχτιϖο, µιεντρασ θυε εν λα 
σεγυνδα πρ〈χτιχαµεντε σον λασ φυνδαδορασ λασ θυε σε ηαχεν ρεσπονσαβλεσ δε 
τοδοσ λοσ προψεχτοσ θυε σε δεσαρρολλεν εν λα φυνδαχι⌠ν, σιν εµβαργο εν συ 
προχεσο δε µεϕοραµιεντο δε συ εστρυχτυρα οργανιζαχιοναλ σε εστ〈 χονφορµανδο 
υνα ϑυντα ∆ιρεχτιϖα. 

 

Εν λα αχτυαλιδαδ λασ οργανιζαχιονεσ ψ λασ εµπρεσασ οριενταν συσ αχχιονεσ ψ 
προψεχτοσ σοβρε λα βασε δε υνοσ πρινχιπιοσ ψ ϖαλορεσ, περµιτιενδο δαρ χυεντα 
αντε συσ πβλιχοσ εξτερνοσ δε λα τρανσπαρενχιασ ε ιντεγραλιδαδ δε συσ 
χοµπορταµιεντοσ, λοσ προδυχτοσ ο σερϖιχιοσ θυε οφρεχε ψ λα µανερα  δε 
ρελαχιοναρσε χον λοσ δεµ〈σ ψ εν ελ χασο δε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ νο εσ λα εξχεπχι⌠ν, ψα θυε λα εθυιδαδ, ελ ρεσπετο  ψ λα 
χονφιανζα σον αλγυνοσ δε λοσ πρινχιπιοσ θυε διστινγυεν ε ιδεντιφιχαν α αµβασ α 
εστασ φυνδαχιονεσ. 

 

Λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα εν συ τραψεχτορια ηα αβαρχαδο προψεχτοσ δεσδε 
διϖερσοσ 〈µβιτοσ: χυλτυραλ, σοχιαλ, χοµυνιταριο, δε δεσαρρολλο ψ λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ πορ συ παρτε ηα χεντραδο συσ σερϖιχιοσ εν ελ 〈µβιτο δε λα 
εδυχαχι⌠ν, ινχλυψενδο λα παρτιχιπαχι⌠ν δε παδρεσ δε φαµιλια, ϕ⌠ϖενεσ, νι〉οσ ψ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ. 

 

Παρα λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα τραβαϕαρ πορ λασ νεχεσιδαδεσ δε λασ περσονασ 
µασ νεχεσιταδασ ψ ϖυλνεραβλεσ ηα σιδο ελ φοχο δε ατενχι⌠ν πορ λο θυε ηα 
διριγιδο συ τραβαϕο α λα ποβλαχι⌠ν θυε ηαχε παρτε δελ ∆ιστριτο δε Αγυαβλανχα, 
µιεντρασ θυε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ ηα ατενδιδο χοµυνιδαδεσ ψ σεχτορεσ δε 
βαϕοσ ψ αλτοσ εστρατοσ. 
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Σιενδο Φυνδαυτ⌠νοµα ψ Εντρετεϕιδοσ, δοσ φυνδαχιονεσ σιν 〈νιµο δε λυχρο, παρα 
ελ δεσαρρολλο δε συσ προψεχτοσ ψ αχτιϖιδαδεσ σε ηα χονταδο χον λα χολαβοραχι⌠ν 
ψ χοντριβυχι⌠ν εχον⌠µιχα εν ελ χασο δε Φυνδαυτ⌠νοµα δελ Εσταδο, λα 
Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε ψ λα ρεχολεχχι⌠ν δε φονδοσ µονεταριοσ α 
παρτιρ δε λοσ εϖεντοσ προπιοσ ψ εν ελ χασο δε Εντρετεϕιδοσ α τραϖσ δε λα ϖεντα 
δε µατεριαλεσ εδυχατιϖοσ ψ ελ οφρεχιµιεντο δε σερϖιχιοσ χοµο λα βιβλιοτεχα 
Χυενταλεγρασ ψ ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο. 

 

Λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ εντρε λοσ µεδιοσ δε 
χοµυνιχαχι⌠ν θυε τιενεν παρα δαρ α χονοχερ εντρε συσ πβλιχοσ λοσ προψεχτοσ 
θυε ρεαλιζαν σον ελ χορρεο ελεχτρ⌠νιχο ψ λα π〈γινα ωεβ. 

 

Εντρε οτροσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν, Φυνδαυτ⌠νοµα χυεντα χον ελ βολετν 
ιντερνο, ελ βολετν παρα λα χοµυνιδαδ υνιϖερσιταρια ΥΑΟ   ψ λα αψυδα δελ νοτιχιερο 
90 Μινυτοσ παρα εϖεντοσ δε γραν διφυσι⌠ν. Πορ συ παρτε Εντρετεϕιδοσ ρεχυρρε α 
πιεζασ πυβλιχιταριασ χοµο ελ φολλετο ψ ελ ϖολαντε παρα προµοχιοναρ ελ προγραµα 
δε φορµαχι⌠ν ΡςΕ, ελ ϖοζ α ϖοζ, λοσ ενχυεντροσ περσοναλεσ χον αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ πορ µεδιο δε δεσαψυνοσ ψ ρεφριγεριοσ. 

 

Εν λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα, ελ µανεϕο δε τοδα λα ινφορµαχι⌠ν ρελαχιοναδα 
χον λοσ προψεχτοσ θυε σε προπονεν ψ σε εϕεχυταν, εστ〈 α χαργο δε υν 
εστυδιαντε δε χοµυνιχαχι⌠ν σοχιαλ θυε ηαγα παρτε δελ προγραµα ΠΙΛΟΣ δε λα 
Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε ο δε υν πραχτιχαντε ψ εν λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ, λασ φυνδαδορασ, ψα θυε σον ελλασ θυιενεσ µεϕορ χονοχεν δε λα 
οργανιζαχι⌠ν  ψ δελ προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο εν 
παρτιχυλαρ. Σιν εµβαργο, ελλασ πορ νο χονταρ χον αµπλιοσ χονοχιµιεντοσ δε λα 
ραµα δε λα χοµυνιχαχι⌠ν, σερια ιδεαλ χονταρ δε µανερα περµανεντε χον υν 
χοµυνιχαδορ σοχιαλ θυε αποψε ψ ρεσπαλδε φιρµεµεντε τοδοσ λοσ προχεσοσ 
χοµυνιχατιϖοσ ψ αλ µισµο τιεµπο χοντριβυψα α λα οπτιµιζαχι⌠ν δε λοσ προχεσοσ 
αδµινιστρατιϖοσ ψ λογστιχοσ. 

 

Φυνδαυτ⌠νοµα ατιενδε υνα  ϖαριεδαδ δε πβλιχοσ, περο τιενε  χλαρο θυε 
δεπενδιενδο δε λασ νεχεσιδαδεσ ο δε λα λνεα τεµ〈τιχα θυε δετερµινε ελ 
προψεχτο, ασ µισµο ιρ〈 διριγιδο α υν γρυπο δε περσονασ εν παρτιχυλαρ. Πορ ελ 
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λαδο δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ, χοµο συ λαβορ εστα ενφοχαδα εν ελ 〈µβιτο δε 
λα εδυχαχι⌠ν, τιενε δοσ τιποσ δε πβλιχοσ; θυιενεσ ρεχιβεν λα ινφορµαχι⌠ν 
διρεχταµεντε αχερχα δε λοσ σερϖιχιοσ θυε οφρεχε: αγεντεσ εδυχατιϖοσ ψ παδρεσ 
δε φαµιλια ψ δε οτρα παρτε λοσ βενεφιχιαριοσ χοµο λοσ νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ.. 

 

Λα χοµυνιχαχι⌠ν ιντερνα θυε σε µανεϕα ταντο  εν Φυνδαυτ⌠νοµα, χοµο εν 
Εντρετεϕιδοσ εσ υνα χοµυνιχαχι⌠ν ηοριζονταλ ψ παρτιχιπατιϖα, εν λα χυαλ λασ 
οπινιονεσ ψ συγερενχιασ δε τοδοσ συσ µιεµβροσ σον ιγυαλ δε ιµπορταντεσ. 
Φυνδαυτ⌠νοµα ψ Εντρετεϕιδοσ χοµπαρτεν εντρε λοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε 
τιενεν παρα τρανσµιτιρ ινφορµαχι⌠ν εντρε  συσ χολαβοραδορεσ ελ χορρεο ελεχτρ⌠νιχο 
ψ λασ ρευνιονεσ. 

 

Φελιπε Ηυρταδο, ∆ιρεχτορ δε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ ℑνγελα Μαρα ∆υθυε 
ψ Χαρολινα ∆υθυε Βοτερο, φυνδαδορασ δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ δεφινεν ελ 
προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ΡςΕ χοµο υν εσπαχιο θυε περµιτε γενεραρ χονχιενχια 
αχερχα δελ εϕερχιχιο εδυχατιϖο πορ παρτε δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ ψ α συ ϖεζ 
ρεϖαλοραρ λα λαβορ θυε δεσεµπε〉αν,  βιεν σεα χοµο δοχεντεσ, πσιχ⌠λογοσ, 
πεδιατρασ, φονοαυδι⌠λογοσ υ οτρα προφεσι⌠ν θυε περµιτα τενερ ελ χονταχτο ψ λα 
ιντεραχχι⌠ν χον νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ. 

 

Φελιπε Ηυρταδο ιδεντιφιχα θυε εντρε λασ περσονασ θυε παρτιχιπαν ο θυε σε 
ινϖολυχραν χον ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ΡςΕ, εστ〈ν δε µανερα περµανεντε 
Λυζ Γαβριελα Πυερτα, πλανεαδορα δελ προγραµα ψ Χαρολινα ∆υθυε, Φυνδαδορα δε 
λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. Ταµβιν λοσ ινϖιταδοσ εξπερτοσ εν τεµασ δε 
εδυχαχι⌠ν ψ λοσ βενεφιχιαριοσ διρεχτοσ, θυε σον λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ. 

ℑνγελα Μαρα ∆υθυε, αδεµ〈σ ρεχονοχε θυε εντρε λοσ βενεφιχιαριοσ ινδιρεχτοσ 
σε ενχυεντραν λοσ νι〉οσ ψ λοσ ϕ⌠ϖενεσ.  

 

Λα αλιανζα θυε σε γενερα εντρε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ παρα λλεϖαρ α χαβο ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ΡςΕ, ναχε δελ 
ιντερσ δε λα πριµερα δε αποψαρ ινιχιατιϖασ ψ εδυχατιϖασ  ψ δε φορµαχι⌠ν χοµο λα 
δε Εντρετεϕιδοσ, εν λα θυε σε ρεσαλτα ελ τενερ υνασ µεϕορεσ ιντερϖενχιονεσ εν 
λασ πρ〈χτιχασ εδυχατιϖασ ταντο δε νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ. Πορ ελ λαδο δε Εντρετεϕιδοσ 
ερα ινδισπενσαβλε χονταρ χον ρεσπαλδο δε Φυνδαυτ⌠νοµα πορθυε βρινδαρα τοδο 
ελ σοπορτε δε ινφραεστρυχτυρα, λογστιχο ψ αδµινιστρατιϖο; αδεµ〈σ δε θυε λασ δοσ 
χοινχιδεν εν συσ χαµποσ δε αχχι⌠ν εν συ µανερα δε τραβαϕαρ. 
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Λασ φυνδαχιονεσ Φυνδαυτ⌠νοµα ψ Εντρετεϕιδοσ ηαν υνιδοσ εσφυερζοσ παρα λλεγαρ 
χον ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ΡςΕ ηαστα λοσ χολεγιοσ, ϕαρδινεσ ψ ηογαρεσ 
ινφαντιλεσ ψ τοδοσ λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ. 

 

Ελ προγραµα δε Φορµαχι⌠ν σε ηα προµοχιοναδο ψ σε ηα διϖυλγαδο εντρε λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ α τραϖσ δε λασ ϖισιτασ α λασ ινστιτυχιονεσ εδυχατιϖασ, λοσ 
χορρεοσ ελεχτρ⌠νιχοσ, τελεµερχαδεο, υσο δε πιεζασ πυβλιχιταριασ χοµο υν 
πλεγαβλεσ ψ ϖολαντεσ, χονϖοχατοριασ α δεσαψυνοσ ψ ρεφριγεριοσ παρα δαρ α 
µοστραρ δεταλλεσ δελ προγραµα δε φορµαχι⌠ν ΡςΕ. 
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Χυαδρο 9. ΦΟΧΥΣ ΓΡΟΥΠ ΕΘΥΙΠΟ ∆Ε ΤΡΑΒΑϑΟ ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ΕΝΤΡΕΤΕϑΙ∆ΟΣ 
ΠΑΣΑ∆Ο ∆ΕΛ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ∆Ε ΦΟΡΜΑΧΙΝ ΡΕΣΙΓΝΙΦΙΧΑΝ∆Ο ΕΛ ς⊆ΝΧΥΛΟ Ε∆ΥΧΑΤΙςΟ 

Πρεγυντα ℑνγελα Μαρα 
∆υθυε 
(Μαεστρα δε 
αρτε δελ 
Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδ
ο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο) 

ϑεσσιχα 
Γ⌠µεζ  
(Μανεϕα λα 
χοµυνιδαδ 
ϖιρτυαλ) 

Χαρολινα 
∆υθυε 
Βοτερο 
(∆ιρεχτορα 
Πεδαγ⌠γιχα 
δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχαν
δο ελ 
ςνχυλο 
Εδυχατιϖο) 

Λινα Οτερο 
(Οργανιζαδορα 
προπυεστα 
πεδαγ⌠γιχα δελ 
Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο 
ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο) 

∆ιανα Ροδασ 
(Μανεϕα λα 
πυβλιχιδαδ ψ 
ελ 
τελεµερχαδεο 

Μαρα δελ 
Χαρµεν 
Βυριτιχα (Λλεϖα 
ελ ρεγιστρο δε 
λασ σεσιονεσ) 

Λυζ Γαβριελα 
Πυερτα 
(Πλανεαδορα 
δελ Προγραµα 
ΡςΕ) 

Μαρτηα 
Κεστεµβεργ(
Χοορδιναδορ
α δε 
Πρεεσχολαρ 
δελ χολεγιο 
ϑεφφερσον) 

Χονχλυσι⌠ν πορ 
πρεγυντα 

1.   ↵Πορ θυ 
σε πενσ⌠ εν λα 
χρεαχι⌠ν δε 
υν προγραµα 
δε φορµαχι⌠ν 
οριενταδο α λα 
πριµερα 
ινφανχια? 

Νο εσ 
συφιχιεντε 
θυερερ ηαχερ 
σολο ελ τραβαϕο  
χον λοσ νι〉οσ. 
Λα νιχα 
µανερα δε 
λλεγαρ 
ρεαλµεντε α 
ελλοσ εσ α 
τραϖσ δε λοσ 
αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ, 
παρα θυε 
εξιστα υνα 
τρανσφορµαχι⌠
ν δε λα µιραδα 
παρα υνα 
χονστρυχχι⌠ν 
εν λασ 
πρ〈χτιχασ 
εδυχατιϖασ ψ 
χοµο χαδα 
υνα ϖα 

Συργε πορ υν 
γρυπο 
εσπεχιαλ δε 
αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ, 
θυε νο σε 
πιενσαν συ 
προφεσι⌠ν 
χοµο υν 
τραβαϕο, σινο 
χοµο αλγο 
θυε ηαχε 
παρτε δε συ 
προψεχτο δε 
ϖιδα, δε συ 
ϖοχαχι⌠ν, δε 
συ πασι⌠ν. 
 
Ηαψ υν γρυπο 
σελεχτιϖο δε 
ινστιτυχιονεσ ψ 
δε περσονασ 
θυε θυιερεν 
ιντερϖενιρ χον 

Τοδοσ λοσ 
αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ 
σε εστ〈ν 
ηαχιενδο 
πρεγυντασ 
θυε λλεϖαν α 
πενσαρσε εν 
λα φορµα εν 
θυε ηαν 
ηεχηο 
ιντερϖενχι⌠ν.  
 
Ναχε δε υν 
ενχυεντρο 
διστιντο δε 
σερεσ 
ηυµανοσ 
θυε 
παρτιχιπαν 
χον λοσ 
νυεϖοσ σερεσ 
θυε λλεγαν αλ 
µυνδο, χον 

Συργε δε λα 
πρεγυντα θυε 
ηαχε Λυζ 
Γαβριελα Πυερτα 
δε πορ θυ χρεεν 
θυε εµπεζαµοσ 
α τραβαϕαρ χον 
µαεστρασ ψ νο 
χον νι〉οσ. 
Εσ δεϖολϖερλασ α 
ελλασ σοβρε λο θυε 
θυιερεν ηαχερ, λο 
θυε ηαν ηεχηο ψ 
λο θυε τιενεν 
παρα οφρεχερ, υνα 
πρεγυντα θυε 
ατραϖιεσα ελ 
Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν ψ θυε 
λο διφερενχια δε 
οτροσ προγραµασ. 
 
Ελ τραβαϕο χον λοσ 
νι〉οσ εσ 

  Εν λασ ρευνιονεσ 
τοδασ νοσ 
πρεοχυπ〈βαµοσ 
µυχηο δε  
θυινεσ εραν λοσ 
αγεντεσ 
εδυχατιϖασ ψ δε 
εσα µανερα 
ιδεντιφιχαρ χυ〈λεσ 
εραν λασ 
νεχεσιδαδεσ δε 
χαδα υνα ψ δελ 
γρυπο. 

ςαριοσ δε λοσ 
µαεστροσ χον 
λοσ θυε ψο 
τραβαϕαβα  µε 
δεχαν θυε πορ 
θυ νο σαχαβα 
υν προγραµα 
δε φορµαχι⌠ν. 
Με λο πιδιερον 
εν υνα 
ινστιτυχι⌠ν 
δονδε εσταβα 
τραβαϕανδο.  
 
Συργε πορ ελ 
ιντερσ δε λοσ 
µαεστροσ δε 
απρενδερ µ〈σ 
σοβρε ελ 
τραβαϕο χον λοσ 
τεξτοσ, λασ 
λεχτυρασ, λο θυε 
σιγνιφιχα 
εσταβλεχερ 

  Λα ινιχιατιϖα δε 
εστε προγραµα σε 
δα πορθυε σε 
γενερα υν ιντερσ 
δε λασ αγεντεσ 
εδυχατιϖασ δε 
βυσχαρ υνα 
µανερα διφερεντε 
δε ιντερϖενιρ εν 
λασ πρ〈χτιχασ 
εδυχατιϖασ ψ     δε 
φορµαχι⌠ν εν λοσ 
νι〉οσ, 
τρανσφορµανδο α 
συ ϖεζ λα µανερα 
εν θυε ελλασ 
λλεϖαν α χαβο συ 
λαβορ. 
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σιντιενδο θυε 
τιενε µαψορ 
σενσιβιλιδαδ 
παρα δαρ ψ 
απορταρ α λοσ 
νι〉οσ ψ 
ϕ⌠ϖενεσ. 

λοσ νι〉οσ ψ 
χον λοσ 
ϕ⌠ϖενεσ δε 
υνα µανερα 
διφερεντε. 

λοσ σερεσ θυε 
εστ〈ν 
χρεχιενδο. 

εµοχιοναντε, 
περο χον λοσ 
αγεντεσ σε πυεδε 
ϖερ θυε σε 
µυλτιπλιχαν οτροσ 
ελεµεντοσ. 

ϖνχυλοσ, λασ 
νυεϖασ 
προπυεστασ δε 
πριµερα 
ινφανχια ψ 
σοβρε λο θυε 
ιµπλιχα σερ 
µαεστρο εν 
εστα ποχα. 

2. ↵Θυ 
πρετενδεν αλ 
αναλιζαρ ελ 
παπελ δελ 
αγεντε 
εδυχατιϖο  α 
τραϖσ δελ 
προγραµα δε 
φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδ
ο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο? 

            Σε πρετενδεν 
ϖαριασ χοσασ: 
Θυε λοσ 
µαεστροσ σε 
δεϖυελϖαν 
σοβρε συ 
πρ〈χτιχα ψ σε 
δεν χυεντα 
θυε σιγνιφιχα 
σερ αγεντε 
εδυχατιϖο. 
 
Χοµπρενδερ ελ 
χονχεπτο δε 
αγενχιαρσε, 
θυε σιγνιφιχα 
σερ αγεντε. 

Αγενχιαρ λοσ 
προψεχτοσ δε 
ϖιδα δε χαδα 
µαεστρο, δε 
χαδα 
εδυχαδορ, δε 
χαδα 
αδµινιστραδορ 
θυε τιενε α 
συ τυτελα α υν 
νι〉ο.  
 
Λλαµαρ α 
αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ α 
τοδοσ λοσ θυε 
ηαχεν 
ιντερϖενχι⌠ν 
χον λοσ 
εδυχανδοσ εσ 
µυψ 
ιντερεσαντε 
πορθυε σε 
αµπλι⌠ ελ 
χρχυλο ηαχια 
τοδασ 
αθυελλασ 
περσονασ 
προφεσιοναλεσ. 
 
 

Αναλιζα ελ παπελ 
δελ αγεντε 
εδυχατιϖο 
πρετενδιενδο 
χοµπρενδερ θυε 
σιγνιφιχα σερ υν 
αγεντε εδυχατιϖο 
ψ τενιενδο λα 
οπορτυνιδαδ χαδα 
µοµεντο δε 
εντενδερ συσ 
προψεχτοσ δε ϖιδα 
ψ θυε νο σ⌠λο λοσ 
µαεστροσ πυεδεν  
σερ ϖιστοσ χοµο 
περσονασ θυε 
δεσαρρολλαν εστα 
προφεσι⌠ν. 
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3.   ↵Πορ θυ 
εστρυχτυραρ ελ 
προγραµα δε 
φορµαχι⌠ν εν 
χυατρο 
µ⌠δυλοσ? 

  Εµπεζαρ πορ 
ελ αγεντε 
εδυχατιϖο ερα 
λο µ〈σ 
ιµπορταντε. 
 
Ελ πριµερ 
µ⌠δυλο φυε υν 
εϕερχιχιο δε 
χονφρονταχι⌠ν 
περσοναλ, εσ 
πριµερο ελ 
προχεσο 
ιντερνο ψ ψα 
δεσπυσ 
λεϖανταρ λα 
µιραδα ηαχια 
ελ οτρο χον ελ 
θυε σε ϖα α 
ιντεραχτυαρ, 
χον ελ θυε σε 
ϖα α ηαχερ 
υνα 
ιντερϖενχι⌠ν. 

  Ελ πριµερ 
µοµεντο ερα 
χονοχερ θυινεσ 
εραν λασ αγεντεσ 
εδυχατιϖασ, 
χυ〈λεσ εραν συσ 
εξπεχτατιϖασ. 
 
Εν ελ σεγυνδο 
µ⌠δυλο χονοχερ 
θυινεσ σον λοσ 
νι〉οσ. 
 
Εν ελ τερχερ 
µ⌠δυλο ερα ελ 
οβϕετο δε 
χονοχιµιεντο θυε 
εστ〈 µεδιανδο 
εσα ρελαχι⌠ν εντρε 
νι〉ο ψ αγεντε 
εδυχατιϖο. 
 
Φιναλµεντε ερα λα 
εϖαλυαχι⌠ν. 

    Σιεµπρε µε 
παρεχι⌠ 
πριµερο ϖιταλ λα 
φορµαχι⌠ν δε 
λοσ µαεστροσ, 
δεσπυσ εντραρ 
α λα 
χονχεπχι⌠ν δε 
νι〉οσ ψ 
φιναλµεντε α 
λασ πρ〈χτιχασ.  
 
Σι υνο νο 
δεϖυελϖε λα 
µιραδα πριµερο 
σοβρε υνο 
µισµο, νο 
πυεδε ϖολϖερ λα 
µιραδα σοβρε 
ελ οτρο. 

  ∆εντρο δε λα 
εστρυχτυραχι⌠ν δελ 
Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν ερα 
ϖιταλ δαρλε 
ιµπορτανχια εν 
πριµερα ινστανχια 
αλ παπελ ψ αλ λυγαρ 
θυε οχυπαν λοσ 
αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ, παρα 
λυεγο σι εντραρ α 
εστυδιαρ οτροσ 
ελεµεντοσ δε 
ιντερσ χοµο σον 
λοσ νι〉οσ ψ λασ 
πρ〈χτιχασ δε 
ρελαχιονεσ 
σοχιαλεσ ψ 
εδυχατιϖασ  θυε 
σε γενεραν εν 
τορνο α ελλοσ. 

4.   Υτιλιζαρ 
εστρατεγιασ 
χοµο ελ ϖοζ α 
ϖοζ, λα 
χονϖοχατορια 
α λοσ 
δεσαψυνοσ ψ 
ελ φολλετο; 
χονσιδεραν 
θυε ↵φυερον 
εφεχτιϖασ ψ 
περτινεντεσ 
παρα εντραρ εν 
χονταχτο χον 
λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ 

  Λοσ 
δεσαψυνοσ ψ 
εσε τιπο δε 
ενχυεντροσ 
σον µυψ 
ιµπορταντεσ 
σοβρε τοδο 
πορθυε σον υν 
εσπαχιο παρα 
ελ ϖνχυλο 
περσοναλ δε λα 
φυνδαχι⌠ν ψ 
παρα ελ 
Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν, 
χον τοδα λα 

    Συφιχιεντεσ νο, 
περο σι εσ 
παρτε δε λο θυε 
σε ηαχε 
χοµνµεντε.  
 
Λοσ µεδιοσ 
χοµο ελ φολλετο 
σον υνα φορµα 
µυψ βυενα  δε  
ρεσυµιρ ψ δαρ α 
χονοχερ δε 
θυ σε τρατα, 
περο ψα λα 
παρτε δε 
χονϖενχερλοσ 

  Ψο πιενσο  θυε 
νο φυε εφεχτιϖο 
πορθυε νο διο 
ρεσυλταδο εν ελ 
σεντιδο θυε λοσ 
γρυποσ δε 
µαεστροσ  ψ λασ 
ινστιτυχιονεσ 
χονοχαν δε 
αλγυνα µανερα 
ελ τραβαϕο θυε 
ηαχαµοσ ψ 
εσταβαν 
ιντερεσαδοσ εν 
ηαχερ αλγο 
(εντρε ελ 

Λα εστρατεγια 
ηα σιδο µυψ 
χοµπλεϕα, ελ 
ϖοζ α ϖοζ εσ 
ιµπορταντσιµ
ο, εν 
χυαλθυιερ 
εσφερα δε λα 
ϖιδα χυανδο 
αλγυιεν χον 
θυιεν υνο 
τιενε αφεχτοσ  
ο πορθυε 
χοµπαρτε ελ 
τραβαϕο λε διχε 
εσε 

Εσε τιπο δε 
εστρατεγιασ 
ασεγυραν θυε σον 
ιµπορταντεσ 
πορθυε περµιτεν  
λα ρελαχι⌠ν ψ ελ 
χονταχτο χον λα 
γεντε, περο ηαχε 
φαλτα ρεχυρριρ α 
εστρατεγιασ µ〈σ 
φυερτεσ θυε 
γαραντιχεν λλεγαρ 
α οτροσ πβλιχοσ 
δονδε νο βαστα 
χον ελ ϖοζ α ϖοζ. 

Χυαδρο 9 (χοντινυαχι⌠ν) 
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θυε 
παρτιχιπαρον 
δελ προγραµα 
δε φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδ
ο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο? 

εξπεριενχια 
δε 
ιµπρεγναρσε, 
δε εντενδερ ψ 
δε σεντιρ αλ 
οτρο ψ δε 
εσχυχηαρ χον 
πασι⌠ν υν 
τεµα 
εσπεχφιχο.  
 
Σι βιεν νο σε 
ινσχριβεν εν 
ελ πριµερο, 
θυεδα χον λα 
σενσαχι⌠ν ψ ελ 
δεσεο δε 
εσταρ 
χονεχταδασ 
χον λο θυε 
εστα πασανδο 
εν 
Εντρετεϕιδοσ. 

ρεθυιερε υν 
ποθυιτο δε 
πσιχολογα, δε 
αν〈λισισ, ηαβλαρ 
µ〈σ χον λα 
περσονα, χ⌠µο 
πιενσαν, θυε λε 
πυεδεν 
ιντερεσαρ. 
 
Σιεµπρε ηαψ 
θυε εσταρ 
πενσανδο 
χοµο λλεγαρλεσ. 

διπλοµαδο δε 
λα ΥΣΒ ψ 
Εντρετεϕιδοσ, 
σε θυεδαρον 
χον ελ 
σεγυνδο), περο 
χυανδο πιενσο 
εν λασ 
διρεχτορασ, εν 
λασ 
χοορδιναδορασ 
θυε  εστυϖιερον 
εν λοσ 
δεσαψυνοσ, εν 
λασ 
πρεσενταχιονεσ 
δελ προγραµα 
δε φορµαχι⌠ν 
χρεο θυε νο 
πορθυε νο 
παρτιχιπαρον, νι 
εντραρον εν ελ 
προψεχτο. 

προφεσιοναλ εσ 
βυενο, εστα 
αχτιϖιδαδ  εσ 
προδυχτιϖα 
παρα νοσοτροσ 
εσο εσ υνα 
µοτιϖαχι⌠ν 
µ〈σ γρανδε 
θυε χυαλθυιερ 
χοσα. 
 
Ελ ρεστο δε 
λασ φορµασ δε 
διϖυλγαχι⌠ν 
ηαν λλεγαδο 
περο πιενσο 
θυε εσ εν 
εσε ϖοζ α ϖοζ 
σε πυεδε 
σενταρ ψ 
δεχιρ: 
πενσεµοσ 
θυε εσ λο θυε 
τιενε 
διφερεντε, εν 
θυ νοσ 
ποδρα σερϖιρ. 
 
Λο θυε σι 
χρεο εσ θυε 
εσταµοσ 
νεχεσιτανδο 
υνα 
διϖυλγαχι⌠ν 
θυε λλεγυε α 
οτροσ γρυποσ 
δονδε νο 
εστ〈 λλεγανδο 
ελ ϖοζ α ϖοζ. 
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5.   ↵Πορ θυ 
σε χονσιδεραν 
θυε ελ αρτε, λα 
ναρρατιϖα ψ ελ 
ϕυεγο σον 
ηερραµιεντασ 
µυψ  τιλεσ 
παρα ιµπαρτιρ 
νυεϖοσ 
χονοχιµιεντο
σ εν λα 
πριµερα 
ινφανχια ψ εν 
λα ϕυϖεντυδ? 

Ταντο ελ αρτε, 
λα ναρρατιϖα ψ 
ελ ϕυεγο 
σιµβ⌠λιχο νοσ 
χονστιτυψεν ψ 
ταµβιν λοσ 
θυε νοσ 
πυεδεν 
ϖινχυλαρ χον ελ 
οτρο, εν ελ 
µοµεντο εν 
θυε µε 
απροπιε δε 
εσο. 

Παρα νοσοτροσ 
ελ προχεσο εσ 
λο µ〈σ 
ιµπορταντε, εσ 
δεχιρ, 
εσχυχηαρ α 
λασ µαεστρασ, 
δεχιρ τοδα λα 
χονφρονταχι⌠ν 
θυε 
σιγνιφιχαβα λα 
ελαβοραχι⌠ν 
δε λα µοχηιλα, 
λα ελαβοραχι⌠ν 
δελ 〈λβυµ δε 
λοσ ρεχυερδοσ.  
 
Τοδασ λασ 
εξπεριενχιασ 
θυε λασ ϖυελϖε 
σοβρε σι 
µισµασ εν ελ 
προχεσο δε λα 
ελαβοραχι⌠ν 
δε υν 
προδυχτο 
αρτστιχο. 

    Νο εσ θυε ελ 
αρτε σεα δε 
υνοσ ποχοσ 
δοταδοσ θυε 
πυεδεν ηαχερ 
χοσασ βελλασ, 
σινο θυε σε 
βυσχα υνα 
φορµαχι⌠ν ψ α 
παρτιρ δε λο θυε 
µε πυεδο 
περµιτιρ ηαχερ. 

Χονσιδεραδασ 
χοµο ασπεχτοσ 
θυε σον 
χονστιτυτιϖοσ δελ 
σερ ηυµανο. Εν 
ελ χασο δελ αρτε 
ερα ϖιϖιδο χοµο 
εσα εξπεριενχια 
εσττιχα ψ εσα 
ποσιβιλιδαδ δε 
θυε λασ αγεντεσ 
εδυχατιϖασ σε 
χονοχιεραν υν 
ποχο µ〈σ, 
θυινεσ εραν 
ελλασ ψ εν εσα 
µεδιδα ποδερ 
ρεχονοχερ θυε ελ 
αρτε εσ 
ιµπορταντε εν λα 
ϖιδα δε 
χυαλθυιερ σερ 
ηυµανο. 
 
Ελλασ ρεχονοχαν 
θυε εν εσασ 
εξπρεσιονεσ δε 
λα συβϕετιϖιδαδ 
τεναν λα 
ποσιβιλιδαδ δε 
ρεσιγνιφιχαρ ελ 
ϖνχυλο χον ελλασ 
µισµασ, χον λοσ 
νι〉οσ ψ εν 
γενεραλ χον εσε 
οβϕετο δε 
χονοχιµιεντο ψ 
χον εσε ρολ θυε 
ελλασ ϖιϖαν.   

Πορθυε λο ηε 
ϖιϖιδο, εν λα 
πρ〈χτιχα λο ηε 
ηεχηο, λο ηε 
οβσερϖαδο ψ ηε 
ϖιστο λοσ 
εφεχτοσ θυε 
τιενε εν ελ 
οτρο, λα µανερα 
χοµο λοσ 
χηιχοσ αφρονταν 
λα ϖιδα, 
ασυµεν λασ 
ρεσπονσαβιλιδα
δεσ, απρενδεν 
α λεερ ψ α 
εσχριβιρ. 
 
Σι σε τραβαϕα 
χον νι〉οσ τιενε 
θυε λεερ 
µυχηα 
λιτερατυρα 
ινφαντιλ, µυχηα 
ποεσα ψ 
χανχιονεσ 
ινφαντιλεσ, περο 
αδεµ〈σ τιενε 
θυε σαβερ 
µυχηο θυε 
ηαχεν λοσ 
µαεστροσ χον 
ελλοσ. 

Εµπεζαµοσ 
α τραβαϕαρ χον 
υν εθυιπο δε 
λα 
Υνιϖερσιδαδ 
δελ ςαλλε, 
εµπεζαµοσ 
α ηαχερ υνασ 
πυεστασ εν 
χοµν δε 
χ⌠µο 
ϖεαµοσ α λοσ 
νι〉οσ, χ⌠µο 
ηαβα θυε 
τεοριζαρ σοβρε 
εσο, χ⌠µο 
ηαβα θυ 
ρεπενσαρ 
σοβρε εσο, 
θυ αυτορεσ 
δεβαν δε 
εστυδιαρσε  ψ 
λεερ ψ πορ 
δ⌠νδε νοσ 
βαµοσ α 
µετερ. 
 
Λα 
ιµπορτανχια 
δε λα 
ναρρατιϖα ψ ελ 
ϕυεγο θυε 
σιεµπρε ηα 
εσταδο 
πρεσεντε εν 
λοσ νι〉οσ θυε 
παρεχε αλγο 
θυε εσ ταν 
οβϖιο, ψ εν 
λοσ χεντροσ 

Λασ ηερραµιεντασ 
δελ αρτε, λα 
ναρρατιϖα ψ ελ 
ϕυεγο φυερον 
ινδισπενσαβλεσ  
δεντρο δελ 
Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν παρα 
ιµπαρτιρ 
χονοχιµιεντοσ εν 
λα πριµερα 
ινφανχια πορθυε 
λεσ περµιτι⌠ 
χονφρονταρσε ψ 
ενχοντραρσε χον 
ελλασ µισµασ πορ 
µεδιο δε λα 
ελαβοραχι⌠ν δε 
προδυχτοσ 
αρτστιχοσ ψ α συ 
ϖεζ  εσταβλεχερ ελ 
ϖνχυλο χον ελ 
οτρο, αδεµ〈σ εστε 
τιπο δε 
ηερραµιεντασ σον 
ινδισπενσαβλεσ εν 
ελ απρενδιζαϕε χον 
λοσ νι〉οσ ψα θυε 
σε τραταβα δε 
µανερα χονσταντε 
χον λεχτυρασ 
ινφαντιλεσ, 
χυεντοσ, ελ ϕυεγο, 
ετχ. 
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εδυχατιϖοσ νο 
εσ ταν οβϖιο 
πορθυε 
δεπενδε δε 
λο θυε υνο 
πιενσε θυε εσ 
ϕυγαρ χον λοσ 
νι〉οσ πυεσ δε 
αχυερδο α 
εσο σε ϖα 
υσαρ ελ ϕυεγο 
χοµο υνα 
εστρατεγια ο 
χοµο υν 
προχεσο δε 
δεσαρρολλο. 

6.   ↵Πορ θυ 
ρεχυρριερον α 
λα 
παρτιχιπαχι⌠ν 
δε ινϖιταδοσ 
εσπεχιαλεσ 
δυραντε ελ 
προχεσο δε 
απρενδιζαϕε 
δελ προγραµα 
δε φορµαχι⌠ν  
Ρεσιγνιφιχανδ
ο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο? 

    ΡςΕ ϖιενε 
δε υν γρυπο 
δε 
ινϖεστιγαχι⌠ν 
δε λενγυαϕε,  
χογνιχι⌠ν ψ 
εδυχαχι⌠ν δε 
λα 
Υνιϖερσιδαδ 
δελ ςαλλε, εν 
δονδε εστ〈ν 
βασαδασ λασ 
φυεντεσ δε 
χονστρυχχι⌠ν 
δε 
χονοχιµιεντο 
 
Οτρο γρυπο 
εσ ελ δε 
∆εσαρρολλο ψ 
Σιµβολιζαχι⌠
ν ταµβιν δε 
λα 
Υνιϖερσιδαδ 

      Αλ µαεστρο λε 
γυστα εσχυχηαρ 
περσονασ θυε 
σον εξπερτασ 
εν ελ τεµα ψ 
θυε αδεµ〈σ 
ηαν 
προφυνδιζαδο 
εν 
ινϖεστιγαχιονεσ 
αλ ρεσπεχτο συ 
παλαβρα εσ 
συστενταδα πορ 
συ 
ινϖεστιγαχι⌠ν. 

Ψο λο ϖεο πορ 
ελ λυγαρ θυε 
εστασ 
περσονασ 
τιενεν εν ελ 
µεδιο δε λα 
εδυχαχι⌠ν, 
θυε τιενεν 
υνα ϖοζ χον 
µυχηα 
χρεδιβιλιδαδ 
πορθυε σον 
περσονασ 
ινϖεστιγαδορα
σ,  
εστυδιοσασ, 
µυψ βιεν 
φορµαδασ, 
χον 
εξπεριενχια. 
 
Σε ηαν 
πρεοχυπαδο 
πορ ϖερ χ⌠µο 

Σε τιενε εν 
χυεντα λα 
παρτιχιπαχι⌠ν δε 
ινϖιταδοσ 
εσπεχιαλεσ πορθυε 
σον ϖιστοσ χοµο 
περσονασ 
εξπερτασ θυε λεσ 
πυεδεν 
προπορχιοναρ α λοσ 
αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ λα 
µανερα δε 
φορταλεχερ συ λαβορ 
ψ δε απορταρ δε 
µανερα εφιχιεντε 
ψ προδυχτιϖα 
διφερεντεσ 
χονοχιµιεντοσ 
παρα λοσ νι〉οσ. 
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δελ ςαλλε. ∆ε 
εστοσ γρυποσ 
δε 
ινϖεστιγαχι⌠ν 
ηαψ δοσ 
γρανδεσ 
ρεπρεσενταντ
εσ Μιραλβα 
Χορρεα (δελ 
πριµερ γρυπο 
δε 
ινϖεστιγαχι⌠ν
) ψ Μαρα 
Ευγενια 
ςιλλαλοβοσ δε 
ποδερ, 
δεσαρρολλο, 
ϕυεγο ψ 
σιµβολιζαχι⌠
ν 
Ριχαρδο 
ςιϖασ 
τενιενδο υνα 
µιραδα δελ 
αρτε χοµο 
φορµα δε 
ϖιδα, νοσ 
ρεγαλα εσα 
αρτιχυλαχι⌠ν 
εντρε ελ 
ϕυεγο, ελ 
αρτε, λα 
παλαβρα ψ λα 
ναρραχι⌠ν. 

σε απλιχα παρα 
υνα 
αδµινιστραδορ 
, παρα υν 
µαεστρο, σι 
λεσ δα υν 
λυγαρ πορ λο 
θυε χαδα υνα 
δε ελλασ 
ρεχογεν ψ 
απορταν εν 
χαδα υνα δε 
συσ 
ιντερϖενχιονε
σ, ρεχογεν δε 
υνα µανερα 
µυψ σαβια , 
περο µυψ 
σενχιλλα λο 
θυε σε ηα 
τραβαϕαδο ψ 
ϖαλοραν 
µυχηο ελ 
λυγαρ δελ 
µαεστρο. 
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7.   ↵Εν θυ 
εσπαχιοσ ψ εν 
θυ 
µοµεντοσ λοσ 
αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ 
εσταβλεχιερον 
ρελαχι⌠ν χον 
λοσ νι〉οσ? 

Λασ µαεστρασ 
ηαχαν συσ 
αχτιϖιδαδεσ 
χον συσ 
γρυποσ δε 
νι〉οσ εν συσ 
χολεγιοσ ο εν 
συσ ϕαρδινεσ ψ 
παρτε δελ 
τραβαϕο εσ θυε 
ελλοσ 
χαραχτεριζαραν 
λοσ νι〉οσ θυε 
τεναν. 
 
Λασ µαεστρασ 
σιεµπρε ιβαν 
τραψενδο 
νυεϖοσ 
χονοχιµιεντοσ 
θυε σε 
εσταβαν 
τεϕιενδο αλλ 
παρα 
σοχιαλιζαρλοσ.  
Ελ τραβαϕο ερα 
δε 
ιντερϖενχι⌠ν 
περο εν συσ 
σαλονεσ. 

∆οσ 
αχτιϖιδαδεσ 
πυντυαλεσ: 
 
1.   Εν λα 
χοµυνιδαδ 
ϖιρτυαλ δονδε 
ηαχαν 
ρεφερενχια α 
υν χασο 
εσπεχφιχο δε 
υν νι〉ο ψ συ 
χαραχτεριζαχι⌠
ν. 
 
2.   Πορ 
γρυποσ ελλασ 
οργανιζαρον 
υνασ 
αχτιϖιδαδεσ 
δονδε ελ ρεστο 
δελ γρυπο ε 
ινχλυσο, ελ 
εθυιπο δε 
τραβαϕο δε 
Εντρετεϕιδοσ 
παρτιχιπαβα δε 
αχυερδο α λα 
προπυεστα. 
 
Περο αδεµ〈σ 
εν ελ µ⌠δυλο 
δε λοσ νι〉οσ 
εσπεχφιχαµε
ντε φυε µυψ 
µαρχαδο, πορ 
εϕεµπλο, υνα 
σεσι⌠ν δονδε 
σε τυϖο τοδο 
ελ µατεριαλ δε 

Ελ Προγραµα 
σε 
χαραχτεριζα 
πορ τραερ α  λα 
πρεσενχια 
αλγο θυε 
εστ〈 
αυσεντε. Λοσ 
νι〉οσ 
απαρεντεµεν
τε εστ〈ν 
αυσεντεσ, 
περο εστ〈ν 
εν χαδα 
παρτε δε 
εσασ 
µαεστρασ.  
 
Χαδα 
πρεγυντα, 
χαδα 
παλαβρα, 
χαδα τεξτο 
θυε ηα σιδο 
εσχριτο εστ〈 
πενσαδο εν 
εσο θυε εστ〈 
εν λα µεντε 
δε λασ 
µαεστρασ, 
τοδο ελ 
τιεµπο σε 
σιγυε ελ 
πενσαµιεντο 
δε ελλασ. 

    Ελ χονταχτο θυε 
τεναν λασ 
αγεντεσ 
εδυχατιϖασ χον 
λοσ νι〉οσ, εραν 
χον λοσ θυε 
τεναν α χαργο 
εν λασ 
ινστιτυχιονεσ 
δονδε 
τραβαϕαβαν, περο 
λασ ϖοχεσ δε λοσ 
νι〉οσ σε 
εσχυχηαβαν εν 
ελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν δε 
ϖαριασ φορµασ. 
 
Τυϖιερον δοσ ο 
τρεσ σεσιονεσ 
δονδε ελλασ 
τυϖιερον θυε 
ηαχερ υνα 
πρεσενταχι⌠ν α 
συσ χοµπα〉ερασ 
µοστρανδο λασ 
εξπεριενχιασ 
θυε ελλασ ηαβαν 
χονστρυιδο χον 
βασε εν λοσ 
απρενδιζαϕεσ δελ 
προγραµα  ψ εν 
εσα µεδιδα 
χονταβαν χοµο 
λοσ νι〉οσ 
ρεχιβιερον εσα 
προπυεστα θυε 
σε εσταβα 
ηαχιενδο, ασ λοσ 
νι〉οσ νο 

Τοδο ελ τιεµπο 
πορθυε τοδοσ 
εστ〈ν 
τραβαϕανδο χον 
λοσ νι〉οσ. 
 
Εν λασ 
διφερεντεσ 
ινστιτυχιονεσ 
χαδα υνο τιενε 
συ γρυπο α 
χαργο. 
 
Εσ µ〈σ υνα 
χονχεπτυαλιζαχι
⌠ν δε λο 
σιγνιφιχα 
τραβαϕαρ χον 
νι〉οσ, εσ ιρ 
µιρανδο υνα 
αχτυαλιζαχι⌠ν 
χονχεπτυαλ δε 
λο θυε σε ηαχε 
εν ελ αυλα ψ λασ 
µαεστρασ λο 
σοχιαλιζαν χον 
λασ δεµ〈σ εν 
υν αυδιτοριο δε 
λα Υνιϖερσιδαδ 
Αυτ⌠νοµα δε 
Οχχιδεντε. 

  Λασ µαεστρασ 
τιενεν υν 
χονταχτο 
περµανεντε χον 
συσ νι〉οσ εν συσ 
εσπαχιοσ 
αχαδµιχοσ (λοσ 
χολεγιοσ ο 
ϕαρδινεσ) ψ δεσδε 
αλλ σε γενεραν 
νυεϖοσ 
χονοχιµιεντοσ ψ 
νυεϖασ 
εξπεριενχιασ θυε 
λασ µαεστρασ 
σοχιαλιζαβαν χον 
λασ αγεντεσ 
εδυχατιϖασ δε 
οτροσ χολεγιοσ ψ 
ϕαρδινεσ χον ελ δε 
δαρ υνα 
χονχεπτυαλιζαχι⌠ν 
σοβρε λα µανερα 
χ⌠µο σε τραβαϕα 
χον λοσ νι〉οσ.  
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λα βιβλιοτεχα 
Χυενταλεγρασ 
ψ σε 
εµπεζαρον α 
τραβαϕαρ χον 
χυεντοσ πορ 
εδαδεσ ψ 
χαδα υνα δε 
λασ πσιχ⌠λογασ 
ηαχιενδο υνα 
ιντερϖενχι⌠ν 
µυψ πυντυαλ 
χον  λοσ 
γρυποσ δε 
µαεστρασ δε 
αχυερδο ελ 
τραβαϕο χον 
λοσ νι〉οσ. 

εστυϖιεραν 
πρεσεντεσ. 

8.   ↵Χ⌠µο 
περχιβιερον λα 
παρτιχιπαχι⌠ν 
δε λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ? 

      Λα εξπεριενχια δε 
Εντρετεϕιδοσ νο 
πυδο ηαβερ 
εσπεραδο µεϕορ 
γρυπο δε αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ εν ελ 
πριµερ Προγραµα 
δε Φορµαχι⌠ν 
θυε σε ηιζο.  
 
Εραν υνασ 
αγεντεσ, µυψ 
ρεφλεξιϖασ, 
σιεµπρε 
δισπυεστασ, χαδα 
υνα τενα συσ 
φορµασ δε 
παρτιχιπαρ ψ συσ 
διφερεντεσ 
εξπεχτατιϖασ, 
περο εν γενεραλ 
φυε υν γρυπο θυε 

    Εξχελεντε. 
Τεναµοσ υν 
γρυπο δε 25 
µαεστρασ, δε 
εσασ χινχο 
µ〈σ ρεσιστιδασ 
πορθυε χυανδο 
σε τιενε υν 
σαβερ 
φορµαλιζαδο ψ 
λε ϖα µυψ βιεν 
εν συ τραβαϕο 
τιενδε α χρεερ 
θυε σε λασ 
σαβε τοδασ, 
περο σιεµπρε 
σε πυεδεν 
απρενδερ 
χοσασ νυεϖασ. 
 
Πορ µι 
χονχεπχι⌠ν δε 

  Λα περχεπχι⌠ν 
σοβρε λα 
παρτιχιπαχι⌠ν δε 
λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ φυε 
µυψ αγραδαβλε ψ 
σατισφαχτορια 
πορθυε σε λογρ⌠ 
χονταρ χον υν 
γρυπο δε 
µαεστρασ θυε 
µοστραβαν λασ 
γανασ δε 
απρενδερ, δε 
παρτιχιπαρ, δε 
ρετροαλιµενταρσε  
δε νυεϖοσ 
χονοχιµιεντοσ ψ 
θυε αλ φιναλ δελ 
Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν 
ρεσυλταρον µυψ 
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σιεµπρε σε 
πρεσταβα α λο θυε 
νοσοτροσ λε 
προποναµοσ, 
θυε σε 
εµοχιοναβαν, 
θυε τενα 
χαπαχιδαδ δε 
ασοµβρο, 
εντονχεσ 
βυσχαβαν 
ρετροαλιµενταρ. Σε 
σενταν εν χαδα 
υνα δε λασ 
σεσιονεσ χον λα 
λιβερταδ δε 
προπονερ, δε 
ηαβλαρ δε συσ 
εξπεριενχιασ, δε 
συ ϖιδα περσοναλ; 
σαβιενδο θυε 
τεναν υνα 
εσχυχηα. 

εδυχαχι⌠ν λο 
πενσαµοσ 
διφερεντε, 
ενσε〉ανδο α 
λεερ, α 
εντενδερ θυε 
εσ υνα λεχτυρα 
ιντερτεξτυαλ ψ 
χρεο θυε α 
µιταδ δελ 
Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν σε 
διερον χαµβιοσ 
σιγνιφιχατιϖοσ, 
σιενδο λασ 
περσονασ θυε 
µεϕορ ηαβλαρον 
δελ προγραµα. 

βυενοσ 
χοµενταριοσ δελ 
µισµο. 

9.   ↵Εν θυ 
τιποσ δε 
εσπαχιοσ σε 
δεσαρρολλαρον 
λασ σεσιονεσ 
δελ Προγραµα 
δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσινιφιχανδο 
ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο? 

Λασ 
χονφερενχιασ 
δε Μιραλβα 
Χορρεα 
ταµβιν 
φυερον εν 
οτροσ 
εσπαχιοσ. 
 
Χυανδο σε 
ηαχα αλ 〈λβυµ 
δε λοσ 
ρεχυερδοσ ο λα 
µοχηιλα 
βαµοσ αλ 
σεγυνδο ο 
τερχερ πισο δε 

Λασ 
χονφερενχιασ 
εραν εσπαχιοσ 
αβιερτοσ α 
ινϖιταδοσ 
εσπεχιαλεσ.  
 
Χαδα αγεντε 
εδυχατιϖο 
ποδρα λλεϖαρ 
υν ινϖιταδο δε 
ινστιτυχι⌠ν 
εδυχατιϖα ο 
χονταχτοσ δε 
λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ 
θυε χρεαµοσ 

  Σε τενα υν σαλ⌠ν 
θυε ερα εν λα 
υνιϖερσιδαδ 
Αυτ⌠νοµα δε 
Οχχιδεντε, 
εξχεπτο λασ 
σεσιονεσ χον 
Ριχαρδο ςιϖασ 
θυε σε ηιζο εν υν 
εσπαχιο µ〈σ 
αµπλιο. 

  Ελ φορο ϖιρτυαλ, 
δονδε νο ηαβα 
υν  ηοραριο φιϕο, 
σινο θυε εσταβα 
δισπονιβλε παρα 
θυε λασ αγεντε 
εδυχατιϖασ 
ινγρεσαραν 
δεσδε συσ χασασ 
ψ πλαντεαβαν λα 
σιτυαχι⌠ν δε υν 
νι〉ο εν εσπεχιαλ 
ψ αλγυνασ δε λασ 
πσιχ⌠λογασ 
ινγρεσαβα παρα 
ιντεραχτυαρ χον 
ελλασ (σεσι⌠ν δε 

    Σε εϕεχυταρον 16 
σεσιονεσ 
αχαδµιχασ, χον 
δοσ χονφερενχιασ 
αδιχιοναλεσ ψ ελ 
χιερρε εν ελ χυαλ 
σε τυϖο εν χυεντα 
λα χερεµονια δε 
γραδυαχι⌠ν. 
 
Λασ χονφερενχιασ 
ψ λασ σεσιονεσ 
χοντ⌠ χον λα 
παρτιχιπαχι⌠ν δε 
ινϖιταδοσ 
εσπεχιαλεσ θυε 
ηαχαν µ〈σ 
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λα χαφετερα δε 
λα Υνιϖερσιδαδ 
Αυτ⌠νοµα δε 
Οχχιδεντε ψ 
σε ϕυνταβαν 
λασ µεσασ 
παρα ηαχερ υν 
εσπαχιο µ〈σ 
αµενο. 
 
Σε 
δεσαρρολλαρον 
16 σεσιονεσ 
αχαδµιχασ ψ 
λασ οτρασ 
φυερον λασ δοσ 
χονφερενχιασ ψ 
ελ χιερρε. 
 
∆ε σεσι⌠ν δε 
αχοµπα〉αµιε
ντο χυανδο 
αλγυνασ 
µαεστρασ νο 
ϖεναν ο νο 
ποδαν ασιστιρ, 
Χαρολινα 
∆υθυε ο Λυζ 
Γαβριελα ιβαν 
α λασ 
ινστιτυχιονεσ 
παρα δαρλεσ λο 
δε λα σεσι⌠ν. 

ποδαν ϖαλοραρ 
λα 
εξπεριενχια. 

αχοµπα〉αµιεντ
ο) 

διν〈µιχασ χαδα 
υνα δε λασ 
εξπεριενχιασ. 

10.   ↵Χ⌠µο 
ϖεν λα 
ρεαχχι⌠ν δε 
λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ αλ 
σερ 
χονϖοχαδοσ α 

Ελ πριµερ 
γρυπο φυε µυψ 
αφορτυναδο 
πορθυε χοµο  
ελ προγραµα 
δε φορµαχι⌠ν 
ναχε δε υνα 

Ψο σιεντο θυε 
λα ρεσπυεστα ο 
µοτιϖαχι⌠ν δε 
λα γεντε εσ 
δεπενδιενδο 
δε λα 
ποβλαχι⌠ν. Εν 

        Εσ µυψ 
ποσιτιϖα, σε 
εντυσιασµαν ψ 
λεσ γυστα, περο 
λα ϕυστιφιχαχι⌠ν 
θυε ηαν 
πυεστο εσ ελ 

Λα ρεαχχι⌠ν 
δε λασ 
µαεστρασ εσ 
θυε υνο 
θυιερε θυε 
λασ µαεστρασ 
θυιεραν ψ 

∆εβιδο αλ 
αχερχαµιεντο θυε 
σε τενια χον λα 
Ινστιτυχι⌠ν Λοσ 
Χαλε〉ιτοσ ψ πορ λο 
θυε αλγυνασ 
περσονασ 
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παρτιχιπαρ δελ 
Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδ
ο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο? 

ινστιτυχι⌠ν θυε 
εσ Λοσ 
Χαλε〉ιτοσ, υν 
γρυπο δε 12 
µαεστρασ 
σαλιερον δε 
αλλ, εντονχεσ 
εσο ηαχα θυε 
δεσδε ελ 
πρινχιπιο 
ηυβιεσε υνα 
µοτιϖαχι⌠ν ψ 
υνα 
εξπεχτατιϖα 
µυψ φυερτε. 
Χον ∆ιανα εν 
τοδο ελ τραβαϕο 
θυε σε ηα 
ηεχηο πορ 
ατραερ σι 
ϖεµοσ θυε 
ηαψ υνασ 
ρεσιστενχιασ, 
εσ υν ρετο δε 
χρεαρ εν ελ 
οτρο λα 
νεχεσιδαδ, 
πορθυε νο σε 
λο πρεγυντα, 
πορθυε 
σιµπλεµεντε 
εστ〈ν 
βυσχανδο µ〈σ 
ινφορµαχι⌠ν ψ  
µ〈σ 
χονχεπτοσ. 

λα πριµερα 
εξπεριενχια 
ψα ηαβα 
γεντε θυε 
εσταβα 
εσπερανδο.  
 
Λασ σιετε 
µαεστρασ θυε 
λλεγαρον φυε 
πορθυε υνα 
πσιχ⌠λογα  
χονοχα λα 
Φυνδαχι⌠ν ψ 
χρεε εν λα 
προπυεστα, 
περο πιενσο 
θυε ηαψ 
µυχηα γεντε 
ρεαχια αλ 
µερχαδο θυε 
σε εστ〈 
µοϖιλιζανδο 
εν εστοσ 
µοµεντοσ 
(οφερτασ δε 
προγραµασ 
εδυχατιϖοσ 
χον 
δεσχυεντοσ 
ενϖιαδοσ πορ 
χορρεοσ), ηε 
εσχυχηαδο δε 
µαεστροσ θυε 
σε σιεντεν 
σατυραδοσ δελ 
µερχαδο. 
 
Χλαραµεντε λα 
εδυχαχι⌠ν εσ 

δινερο, σιν 
εµβαργο 
σιεντο θυε λασ 
περσονασ νο 
εστ〈ν 
ιντερεσαδασ εν 
ινϖερτιρ εν 
φορµαχι⌠ν 
πορθυε χρεεν 
θυε λο τιενε εσ 
συφιχιεντε ψ 
οτρασ περσονασ 
θυε νο εστ〈ν 
ιντερεσαδασ εν 
λα λνεα δε λα 
ναρρατιϖα. 

γενεραλµεντε 
εσασ 
περσονασ θυε 
σιεµπρε 
εστ〈ν 
δισπυεστασ, 
θυε σον 
χαπαχεσ δε 
µιραρσε σον 
λασ θυε 
σιεµπρε 
εστ〈ν 
ιντερεσαδασ 
εν σαλιρ 
αδελαντε, 
σιεµπρε λοσ 
µισµοσ εστ〈ν 
θυεριενδο 
µ〈σ, ηαψ εσ 
θυε ατραερ α 
λοσ θυε 
πιενσαν θυε 
τοδαϖα νο 
θυιερεν ψ 
πιενσο θυε 
αλγο θυε 
πυεδε 
αψυδαρλε α 
Εντρετεϕιδοσ α 
φορταλεχερ συσ 
ρεδεσ εσ ελ 
τεστιµονιο δε 
λοσ µαεστροσ 
θυε 
παρτιχιπαν, 
µε παρεχε 
θυε εσ λο µ〈σ 
µοϖιλιζαδορ. 

χονοχαν δε λα 
Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ εσ 
θυε ηυβο υνα 
µυψ βυενα 
χαπταχι⌠ν δε 
αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ 
ιντερεσαδοσ εν 
αχχεδερ αλ 
Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο 
Εδυχατιϖο. 
 
Σιν εµβαργο 
αλγυνασ περσονασ 
νο σε ιντερεσαν 
πορ εστε τιπο δε 
προγραµασ πορ ελ 
φαχτορ εχον⌠µιχο 
ο πορθυε 
σιµπλεµεντε νο 
θυιερεν σεγυιρ 
φορµ〈νδοσε εν ελ 
χαµπο εδυχατιϖο. 
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υν µερχαδο, 
περο νοσοτροσ 
λε ηεµοσ 
αποσταδο α 
οτρασ λνεασ ψ 
ηαψ θυε τραταρ 
δε ηαχερλε 
υνα ϖαριαβλε α 
εσο θυε εστ〈 
πασανδο εν 
εστοσ 
µοµεντοσ. 

11.   ↵Χ⌠µο 
περχιβε ελ 
γραδο δε 
σατισφαχχι⌠ν 
δε λασ 
περσονασ θυε 
παρτιχιπαρον 
δε εστα 
πριµερα 
εξπεριενχια 
δελ Προγραµα 
δε  Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδ
ο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο? 

    Πυεσ θυε ταλ 
χοµο 
λλεγαρον α λα 
γραδυαχι⌠ν!!!
! 
Νοσοτρασ 
γενεραµοσ 
υν εϖεντο 
θυε ερα υνα 
γαλερα 
σορπρεσα, 
ελλασ ιβαν α 
συ 
γραδυαχι⌠ν, 
λο ασυµιερον 
χοµο υνα 
χερεµονια 
δε 
γραδυαχι⌠ν. 
 
Νοσοτροσ 
ηιχιµοσ 
ϖεστιδοσ δε 
ινϖιταχι⌠ν 
παρα λοσ 
διρεχτιϖοσ. 
Χυανδο λασ 
ϖιµοσ λλεγαρ 

  Σεγν συσ 
χοµενταριοσ 
παρα ελλασ φυε 
µυψ 
ιµπορταντε, 
απρενδιερον 
µυχησιµο.  
 
Λασ χοσασ α 
µεϕοραρ ερα εν 
χυαντο α λοσ 
εσπαχιοσ, περο 
εν χυαντο α λασ 
τεµ〈τιχασ λεσ 
ενχαντ⌠, εσο 
θυιερε δεχιρ 
θυε σι λεσ λλεγ⌠ 
βιεν λα 
ινφορµαχι⌠ν. 

  Μυψ βυενο ψ 
ψο θυε τενγο λα 
οπορτυνιδαδ δε 
τραβαϕαρ εν 
ασεσορασ χον 
12 µαεστρασ 
θυε εστυϖιερον 
εν ελ προγραµα 
δε φορµαχι⌠ν, 
συσ πρ〈χτιχασ 
χαµβιαρον 
σιγνιφιχατιϖαµε
ντε, συ ιντερσ 
πορ απρενδερ 
ταµβιν, δε νο 
λεερ σινο υνα 
θυε οτρα 
ρεϖιστα, λασ ϖεο 
χοµπρανδο ψ 
λεψενδο τεξτοσ 
παρα νι〉οσ. 

Ελλασ σε 
σιντιερον µυψ 
τενιδασ εν 
χυεντα, µυψ 
ρεχονοχιδασ 
εν συ λαβορ ψ 
εσα εσ λα 
παρτε µ〈σ 
σιγνιφιχατιϖα 
δε λο θυε 
πασ⌠ πορθυε 
χυανδο υνο 
σε δα χυεντα 
θυε νο σε ϖα 
α ηαβλαρ δε 
λοσ νι〉οσ, 
σινο ηαβλαρ 
δε νοσοτροσ α 
ϖερ χ⌠µο εσ 
θυε σε ηαβλα 
δε λοσ νι〉οσ, 
εσο λε δα υνα 
διµενσι⌠ν 
διφερεντε αλ 
τραβαϕο. 

Ελ γραδο δε 
σατισφαχχι⌠ν φυε 
βυενο δεβιδο α 
θυε λασ µαεστρασ 
απρενδιερον 
µυχησιµο, σε 
σιντιερον εν τοδο 
µοµεντο τενιδασ 
εν χυεντα ψα θυε 
φυερον 
εσχυχηαδασ ψ σε 
λεσ διο 
ιµπορτανχια α 
χαδα υνα δε συσ 
εξπεριενχιασ, 
σιενδο  
ρεχονοχιδασ εν συ 
λαβορ ψ 
χαµβιανδο δε 
µανερα 
σιγνιφιχατιϖα χαδα 
υνα δε συ 
πρ〈χτιχασ χον λοσ 
νι〉οσ. 
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εσταβαν χον 
ϖεστιδοσ δε 
γαλα χον συσ 
εσποσοσ, 
θυεραν θυε 
λα φαµιλια 
φυερα 
παρτιχιπε δε 
εσε γραν 
λογρο. 

Χονχλυσι⌠ν 
πορ 
εντρεϖισταδο 

Παρα τραβαϕαρ 
χον λα πριµερα 
ινφανχια νο 
βαστα 
ενφοχαρσε 
διρεχταµεντε 
χον λοσ νι〉οσ, 
αντεσ δε εσο 
εσ µυχηο µ〈σ 
ιµπορταντε 
τραβαϕαρ χον 
λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ ψα 
εσ εσενχιαλ 
ρεϖαλοραρ συ 
παπελ ψ δε θυε 
µανερα εσ 
θυε χυιδαν, 
ατιενδεν ψ 
εδυχαν α λοσ 
νι〉οσ, πορ λο 
ταντο ελ 
Ρεσιγνιφιχανδο 
ελ ςνχυλο λεσ 
περµιτι⌠ 
χονοχερ 
νυεϖασ 
διν〈µιχασ ψ 
φορµασ δε 
ρετροαλιµενταρ 

Ελ Προγραµα 
δε Φορµαχι⌠ν 
εσ υνα 
µανερα δε 
περµιτιρλεσ α 
λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖασ 
πενσαρσε συ 
προφεσι⌠ν νο 
χοµο υνα 
οβλιγαχι⌠ν, 
σινο χοµο 
αλγο θυε λασ 
µοτιϖα, λεσ 
απασιονα ψ 
πορ λα χυαλ 
σιεντεν υνα 
γραν  
ϖοχαχι⌠ν. 
 
Βυσχα ρεσαλταρ 
δεσδε υν 
πρινχιπιο λα 
φυνχι⌠ν δελ 
αγεντε  
εδυχατιϖο, 
παρα λυεγο 
εντραρ εν λα 
ρελαχι⌠ν χον 
ελ οτρο, 

Ελ Προγραµα 
δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχαν
δο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο σε 
οφρεχε α λασ 
αγεντεσ 
εδυχατιϖασ 
χοµο υνα 
µανερα δε 
ηαχερ 
ιντερϖενχι⌠ν 
χον λοσ νι〉οσ 
δε υνα 
µανερα 
διφερεντε, εν 
λα θυε σε 
εξπλοραν ελ 
υσο δε λα 
ναρρατιϖα, δελ 
αρτε ψ δελ 
ϕυεγο χον ελ 
αχοµπα〉αµι
εντο δε 
ινϖιταδοσ 
εσπεχιαλεσ. 

Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο 
ναχε παρα 
ρεσχαταρ ελ παπελ 
δε λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ θυε 
τερµινα 
ινχιδιενδο εν λα 
ατενχι⌠ν θυε σε 
λε πρεστα α λα 
πριµερα ινφανχια, 
πορ ενδε εστε 
προγραµα βυσχα 
ιντερεσαρσε σοβρε 
λο θυε ηαχε, 
σιεντεν ψ πιενσαν 
λασ µαεστρασ παρα 
λυεγο 
µυλτιπλιχαρλοσ εν 
λοσ νι〉οσ. 
 
Λασ αγεντεσ 
εδυχατιϖασ θυε 
παρτιχιπαρον δε λα 
πριµερα 
εξπεριενχια δελ 
προγραµα 
σιεµπρε τυϖιερον 
ρεχεπτιϖιδαδ 
φρεντε αλ µισµο, 

Λασ εστρατεγιασ 
θυε ηαν σιδο 
υτιλιζαδασ παρα 
ατραερ α λοσ 
αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ α 
παρτιχιπαρ δελ 
Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο 
ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο 
αυνθυε ηαν 
σιδο βυενασ 
ηαστα χιερτα 
µεδιδα πορθυε 
ηαν περµιτιδο 
ελ 
αχερχαµιεντο 
χον λασ 
µισµασ ψ ηαν 
περµιτιδο 
µοστραρ δε θυε 
σε τρατα ελ 
προγραµα, φαλτα 
αφιανζαρ εν 
οτρασ παρα θυε 
εξισταν οτρασ 
ινστιτυχιονεσ υ 
οτροσ χολεγιοσ 

Ελ Προγραµα δε 
φορµαχι⌠ν συργε 
χοµο υνα 
µανερα δε 
ιντερεσαρσε ε 
ιδεντιφιχαρ λασ 
νεχεσιδαδεσ δε 
λασ αγεντεσ 
εδυχατιϖασ 
χονσιδερανδο 
λασ ηερραµιεντασ 
δελ αρτε, λα 
ναρρατιϖα ψ ελ 
ϕυεγο χοµο υν 
µοδο δε 
χονσιδεραρλασ 
παρτε 
φυνδαµενταλ δε 
λα χονστιτυχι⌠ν ψ 
φορµαχι⌠ν δελ 
σερ ηυµανο. 
 
Χοµο σεσιονεσ 
δε 
αχοµπα〉αµιεντ
ο ταµβιν σε 
τενα ελ εσπαχιο 
δελ φορο ϖιρτυαλ 
χοµο υνα 
αλτερνατιϖα µ〈σ 

Ελ Προγραµα 
δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο 
ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο ναχε 
δελ ιντερσ δε 
θυε λοσ 
µαεστροσ 
απρενδαν µ〈σ 
σοβρε λοσ 
τεξτοσ παρα λοσ 
νι〉οσ, σοβρε 
λοσ διφερεντεσ 
ϖνχυλοσ θυε 
σε πυεδεν 
εσταβλεχερ χον 
λασ περσονασ, ψ 
σοβρε λασ 
νυεϖασ 
προπυεστασ 
θυε απαρεχεν 
εν τορνο α λα 
πριµερα 
ινφανχια, 
ρεσαλτανδο λα 
ιµπορτανχια δελ 
χονχεπτο δε 
αγενχιαρσε 
µανιφεσταδο εν 
ρεχονοχερ ελ 

Πορ µεδιο δελ 
Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδ
ο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο σε 
πρετενδε 
αναλιζαρ ελ 
παπελ δελ 
αγεντε 
εδυχατιϖο 
αγενχιανδο 
χαδα 
προψεχτο δε 
ϖιδα ψ δε λα 
ιντερϖενχιονε
σ θυε ηαχα 
χαδα υνο, 
τενιενδο εν 
χυεντα λα 
παρτιχιπαχι⌠ν 
δε ινϖιταδοσ 
εσπεχιαλεσ 
θυε σον λοσ 
θυε 
προπορχιοναν 
µαψορ 
εξπεριενχια 
εν τεµασ δε 
ινφανχια α 
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ελ απρενδιζαϕε 
δε λοσ µασ 
πεθυε〉οσ. 

εξπεριµενταδ
ο αδεµ〈σ 
οτρασ 
ηαβιλιδαδεσ 
αρτστιχασ  

ψα θυε λεσ 
ιντερεσαβα χονταρ 
συσ εξπεριενχιασ, 
εµοχιοναρσε, 
παρτιχιπαρ ψ 
πλαντεαρ νυεϖασ 
προπυεστασ. 

θυε σε 
ιντερεσεν ψ σε 
µοτιϖεν εν 
αχχεδερ α εστα 
γραν 
οπορτυνιδαδ 

δε απρενδιζαϕε. παπελ δελ 
αγεντε 
εδυχατιϖο, 
λυεγο εν λα 
ατενχι⌠ν εν λοσ 
νι〉οσ ψ 
φιναλµεντε εν 
λασ πρ〈χτιχασ 
εδυχατιϖασ θυε 
σε εσταβλεχεν 
χον ελλασ, 
αδιχιοναλ χον 
λα παρτιχιπαχι⌠ν 
δε ινϖιταδοσ 
εσπεχιαλεσ θυε 
σον λασ 
περσονασ 
εξπερτασ θυε α 
λασ µαεστρασ 
λεσ ιντερεσα 
εσχυχηαρ. 
 
Εστε εσ υν 
προγραµα θυε 
λε δεϕα α λασ 
αγεντεσ 
εδυχατιϖασ υνα  
γραν 
σατισφαχχι⌠ν ψα 
θυε ηα 
τρανσφορµαδο 
συ ϖιδα, 
ιντερεσ〈νδοσε 
πορ λασ λεχτυρασ 
ψ ελεµεντοσ δε 
λοσ νι〉οσ. 

τραϖσ δε συσ 
ινϖεστιγαχιον
εσ, λογρανδο 
φιναλµεντε 
θυε λασ 
µαεστρα 
φυεραν 
ρεχονοχιδασ 
εν  συ λαβορ 
ψα θυε σε 
παρτε δε λα 
εξιστενχια δε 
ελλασ µισµασ 
παρα εντραρ 
εν ελ 
ρεχονοχιµιεντ
ο δελ οτρο. 
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ΦΟΧΥΣ ΓΡΟΥΠ ΕΘΥΙΠΟ ∆Ε ΤΡΑΒΑϑΟ ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ΕΝΤΡΕΤΕϑΙ∆ΟΣ 

ΠΡΕΣΕΝΤΕ ∆ΕΛ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ∆Ε ΦΟΡΜΑΧΙΝ ΡΕΣΙΓΝΙΦΙΧΑΝ∆Ο ΕΛ ς⊆ΝΧΥΛΟ Ε∆ΥΧΑΤΙςΟ 

Πρεγυντα ℑνγελα 
Μαρα 
∆υθυε 
(Μαεστρα δε 
αρτε δελ 
Προγραµα 
δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχαν
δο ελ 
ςνχυλο 
Εδυχατιϖο) 

ϑεσσιχα 
Γ⌠µεζ  
(Μανεϕα λα 
χοµυνιδαδ 
ϖιρτυαλ) 

Χαρολινα 
∆υθυε 
Βοτερο 
(∆ιρεχτορα 
Πεδαγ⌠γιχα 
δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχα
νδο ελ 
ςνχυλο 
Εδυχατιϖο) 

Λινα Οτερο 
(Οργανιζαδ
ορα 
προπυεστα 
πεδαγ⌠γιχ
α δελ 
Προγραµα 
δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχ
ανδο ελ 
ςνχυλο 
Εδυχατιϖο) 

∆ιανα 
Ροδασ 
(Μανεϕα λα 
πυβλιχιδαδ 
ψ ελ 
τελεµερχαδ
εο 

Μαρα δελ 
Χαρµεν 
Βυριτιχα 
(Λλεϖα ελ 
ρεγιστρο δε 
λασ 
σεσιονεσ) 

Λυζ 
Γαβριελα 
Πυερτα 
(Πλανεαδορα 
δελ 
Προγραµα 
ΡςΕ) 

Μαρτηα 
Κεστεµβεργ
(Χοορδιναδ
ορα δε 
Πρεεσχολαρ 
δελ χολεγιο 
ϑεφφερσον) 

Χονχλυσι⌠ν πορ 
πρεγυντα 

1. ↵Χυ〈λεσ σον 
λασ 
δεβιλιδαδεσ  ψ 
φορταλεζασ θυε 
υστεδ 
ιδεντιφιχα  δε 
λα πριµερα 
εξπεριενχια 
δελ Προγραµα 
δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδ
ο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο? 

  Φορταλεζασ: 
Ηεµοσ 
τενιδο υν 
γρυπο δε 25 
αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ, 
περο 
διϖιδιδασ πορ 
ινστιτυχι⌠ν. 
Λογραρ θυε 
δε χαδα 
ινστιτυχι⌠ν 
λλεγυεν µ〈σ 
δε τρεσ  
περσονασ 
γενερα υν 
ιµπαχτο 
µαψορ εν λα 
ινστιτυχι⌠ν 

∆εβιλιδαδεσ 
Λοσ χαναλεσ 
εστρατγιχοσ 
δε 
χοµυνιχαχι⌠
ν εντρε ελ 
εθυιπο 
Εντρετεϕιδοσ. 
 
Λα διστανχια 
γρανδε παρα 
λλεγαρ α λοσ 
αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ.  
 
Θυισιερα θυε 
λα διστανχια 
φυερα µ〈σ 
χορτα 

    ∆εβιλιδαδεσ 
Εν λασ 
ρευνιονεσ 
συργεν µιλ 
ιδεασ ψ α 
ϖεχεσ νο ερα 
µυψ φ〈χιλ 
χονχρεταρ.  
 
Τραταρ δε σερ 
µ〈σ 
χονχρετασ εν 
λοσ θυε ιβα α 
πασαρ εν λασ 
σεσιονεσ 
πορθυε πορ 
αλ τενερ 
µυχηασ 
χοσασ νο 

Φορταλεζασ 
Οργανιζαχι⌠ν 
εν ελ τραβαϕο, 
δελεγαχι⌠ν 
δε 
ρεσπονσαβιλιδ
αδεσ ψ λα 
µανερα εν 
θυε λασ 
ασυµι⌠ χαδα 
υνα, λοσ 
ρεγιστροσ θυε 
ηαχαν Λινα ψ 
Μαρα δελ 
Χαρµεν ψ 
παρτιρ 
σιεµπρε δε 
λο θυε λοσ 
µαεστροσ 

  Χοµο τοδα 
πριµερα 
εξπεριενχια δε 
υν προγραµα ο 
δε υνα αχτιϖιδαδ 
θυε σε εστ〈 
πονιενδο α 
πρυεβα πρεσεντα 
συσ φορταλεζασ ψ 
δεβιλιδαδεσ, λο 
χυαλ ινδιχα υν 
προχεσο δε 
φορταλεχερ λο θυε 
εστ〈 βιεν ψ δε 
µεϕοραρ ο 
χορρεγιρ εν 
αθυελλο θυε σε 
ηα φαλλαδο. 
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εν γενεραλ ψ 
εσ χλαϖε. 

ηαβλανδο 
χον λα γεντε 
θυε εστ〈 
χον λοσ 
νι〉οσ ψ σι ψο 
πυδιερα 
δεχιρ εστο 
εν υν 
νοτιχιερο 
ταµβιν λο 
διρα. 
 
Φορταλεζασ: 
Ποδερ 
εντενδερ λα 
διν〈µιχα δε 
λο ϖιρτυαλ, λα 
τεχνολογα, 
λα 
ινφορµ〈τιχα; 
ϖιϖιρλα ψ εν 
λα µεδιδα  
εν θυε σε 
εντενδιερα 
εσα 
ιµπορτανχια 
συργιραν 
µυχηοσ 
προψεχτοσ 
χον ρελαχι⌠ν 
αλ προγραµα 
Ρεσιγνιφιχαν
δο ελ 
ςνχυλο 
Εδυχατιϖο 
εν ελ χαµπο 
τεχνολ⌠γιχο.  
 
Σι αλγυιεν 
εν λυγαρ δε 

αλχανζαβα ελ 
τιεµπο, 
εντονχεσ 
ηαβα θυε 
ρεοργανιζαρ 
αλγυνοσ 
ασπεχτοσ. 
 
Λο οτρο εσ λο 
δε λοσ 
σαλονεσ, λο 
δελ ϖιδεο 
βινγ, θυε α 
ϖεχεσ νο 
ηαβα 
σονιδο. 
 
Φορταλεζασ: 
Λασ 
περσονασ 
θυε εστ〈ν 
ϖινχυλαδασ αλ 
προγραµα δε 
φορµαχι⌠ν  ψ 
θυε σε ϖαν α 
ϖινχυλαρ 
χοµο εθυιπο 
προφεσιοναλ 
δεβεν τενερ 
χερχα εσα 
πρεγυντα δε 
θυινεσ σον 
λοσ νι〉οσ ψ 
χ⌠µο 
θυερεµοσ 
σερ υν 
απορτε εν 
εσα 
χονστρυχχι⌠ν 
θυε εστ〈ν 

ηαβαν 
ηεχηο. 
 
Φαλενχιασ: 
Λλεγαδα 
οπορτυνα δε 
αλγν 
µατεριαλ ψ δε 
αλγυνασ 
χονσιγνασ 
χυανδο σε 
λεσ ενϖιαβα 
πορ ιντερνετ. 
Φαλλα δε 
εθυιποσ. 
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ρεχιβιρ υν 
φολλετο  πορ 
µεδιο δε υν 
χορρεο 
ελεχτρ⌠νιχο, 
πυδιερα 
αχχεδερ α 
υν βλογ παρα 
ϖερ λο θυε 
λασ µαεστρασ 
διϕερον ο λο 
θυε 
πενσαρον, 
σερα υν 
ιµπαχτο 
µαψορ. 

τενιενδο 
εσοσ νι〉οσ ψ 
εσασ 
αγεντεσ 
εδυχατιϖασ. 

2. ↵Χ⌠µο ϖε λα 
αλιανζα χον 
οργανιζαχιονε
σ ο 
φυνδαχιονεσ 
θυε 
χοντριβυψαν αλ 
σοστενιµιεντο 
δελ προγραµα 
δε φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδ
ο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο? 

Εν εστε 
µοµεντο ελ 
ιντερσ εσ 
ηαχερ 
εξπεριενχια 
παρα 
σιστεµατιζαρ, 
µ〈σ θυε λα 
χαντιδαδ εσ 
γαραντιζαρ 
θυε εξισταν 
δοσ ο τρεσ 
γρυπο 
ανδανδο. 
 
Οργανιζαχιον
εσ µυψ 
πυντυαλεσ εν 
δονδε ηαψ 
υνα 
ποβλαχι⌠ν δε 
20,30,60 
περσονασ; 
µ〈σ ο 

Μαδρεσ 
χοµυνιταριασ 
εσ υν 
χονϖενιο 
θυε σε 
νεχεσιτα 
πορθυε σον 
υνα 
ποβλαχι⌠ν 
µυψ 
ϖυλνεραβλε ψ 
θυε ηαρα υν 
γραν απορτε 
α λα 
χοµυνιδαδ. 
 
Σι εσασ 
µαδρεσ χον 
υν νµερο 
δε νι〉οσ χον 
τοδα υνα 
σιτυαχι⌠ν 
σοχιαλ 
πυδιεραν 

Μ〈σ 
ιµπορταντε 
σερα δοσ ο 
υνα θυε σε 
λε πυδιερα 
ϖενδερ εσο, 
εστυϖιερα  
αβσολυταµε
ντε 
χονϖενχιδα  
θυε τυϖιερα 
λα χαπαχιδαδ 
δε χρεερ εν 
ελ προγραµα 
χοµο ταλ. 

Χρεο θυε 
σον 
ιµπορταντεσ 
λασ 
αλιανζασ, 
σον 
νεχεσαριασ; 
περο σι ηαψ 
θυε τενερ 
εσα 
σενσιβιλιδαδ 
ψ εσε 
χυιδαδο δε 
ϖερ χον 
θυιεν ηαχερ 
εσασ 
αλιανζασ ψ 
θυε εστ〈ν 
εσπερανδο 
εσασ 
ινστιτυχιονε
σ, χ⌠µο 
εστ〈ν 
ϖιενδο ελ 

Λα 
νεχεσιδαδ 
θυε ηαψ 
παρα υνα 
εδυχαχι⌠ν 
διφερεντε εν 
αλγο θυε λε 
λλεγυε α 
τοδο ελ 
µυνδο 
υτιλιζανδο 
λοσ νυεϖοσ 
µεδιοσ, 
εσο λο ηα 
ηεχηο Κεν 
Ροβινσον; 
παρα θυε λο 
ϖεαν 
αφυερα.  

  Εσο εσ µυψ 
βυενο, σιν 
εµβαργο εσο 
ρεθυιερε δε 
µυχηα 
χονστανχια ψ 
µυχηο 
χαρισµα. 

  Λασ αλιανζασ χον 
οτρασ 
φυνδαχιονεσ 
παρα ελ 
σοστενιµιεντο 
εχον⌠µιχο ψ 
ρεχονοχιµιεντο 
δελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν σον 
χονσιδεραδασ 
ιµπορταντεσ ψ 
περτινεντεσ, περο 
ηαψ θυε τενερ 
χυιδαδο δε θυε 
εστασ τραβαϕεν 
βαϕοσ υνοσ 
λινεαµιεντοσ 
σιµιλαρεσ α λοσ 
δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ, σιν 
ιµπορταρ θυε αλ 
πρινχιπιο σε 
χυεντε χον υνα 
ο δοσ 
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µενοσ 
πυεδεν σερ 
δοσ γρυποσ 
δε 30 
περσονασ 
θυε εστν εν 
σιτυαχι⌠ν δε 
ινγρεσοσ 
εχον⌠µιχοσ 
βαϕοσ, εν 
δονδε ηαψα 
χιερτασ 
χονδιχιονεσ 
σοχιαλεσ ψ 
θυε εν εσε 
σεντιδο α 
ελλοσ λεσ 
ιντερεσε 
πατροχιναρ, 
λεσ ιντερεσε 
ηαχερ συσ 
µατρχυλασ 
πορθυε ελ 
εθυιπο ψ λασ 
ινσταλαχιονεσ 
εστ〈ν. 

τενερ λα 
εξπεριενχια 
δελ 
προγραµα δε 
φορµαχι⌠ν, 
ψο διρα σερα 
φαβυλοσο. 

προγραµα, 
πορθυε 
τιενεν  θυε 
τενερ εσα 
µισµα 
ϖισι⌠ν 
πορθυε σι 
νο λα τιενεν 
νο φυνχιονα 
ψα θυε ϖαν 
α θυερερ 
ϖενδερλο δε 
οτρα φορµα. 
 
Υνα 
αλιανζα 
εστρατγιχα 
χον οτρα 
ινστιτυχι⌠ν 
τιενε θυε 
τενερ ελ 
χριτεριο δε 
θυε 
εσταµοσ 
φορµανδο 
χιυδαδανοσ 
ψ εσ 
ϖνχυλο θυε 
σε 
εσταβλεζχα 
χον ελ οτρο, 
νο λα πλατα. 

φυνδαχιονεσ, λο 
φυνδαµενταλ εσ 
θυε εξιστα υνα 
ϖερδαδερα 
µοτιϖαχι⌠ν πορ 
αψυδαρ. 

3 ↵Χ⌠µο 
χαλιφιχα λα 
ϖισιβιλιζαχι⌠ν 
δελ προγραµα 
α τραϖσ δελ 
υσο δε λα 
πυβλιχιδαδ ψ 
δε λοσ µεδιοσ 

Χαλιφιχαχι⌠ν 
δε 6.  
 
Ηαψ υνα 
ρεχορδαχι⌠ν 
δε θυε λλεγ⌠ 
υν πλεγαβλε  
ο υν φολλετο ε 

Τενεµοσ ελ 
σεχτορ 
πριϖαδο ψ 
πβλιχο δε λα 
εδυχαχι⌠ν.  
 
Εν ελ σεχτορ 
πβλιχο σε 

Χαλιφιχαχι⌠ν 
δε 4 

 Σερα 
βυενο θυε 
Εντρετεϕιδοσ 
τυϖιερα υν 
νοµβρε, υν 
ρεχονοχιµι
εντο εν λα 
γεντε.  

Χαλιφιχαχι⌠ν 
δε 4 

Ηα σιδο 
βυενα. 

Σι τοδο λο δελ 
προγραµα νο 
ηυβιερα 
λλεγαδο α 
τραϖσ δε 
Λυζ 
Γαβριελα, 
αλγυιεν θυε 

Α πεσαρ δε θυε 
λασ εστρατεγιασ 
δε χοµυνιχαχι⌠ν 
θυε ηαν σιδο 
υτιλιζαδασ, εστασ 
ηαν αψυδαδο α 
χαπταρλα τενχι⌠ν 
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δε 
χοµυνιχαχι⌠ν
? 

ιδεντιφιχαν ελ 
νοµβρε, περο 
τοδαϖα νο 
εστ〈 ταν 
φυερτε. 

τενα χλαρο 
θυε σε τενα 
υν χονταχτο 
θυε ερα ελ 
Ηογαρ 
Ινφαντιλ Λοσ 
Χαλε〉ιτοσ, 
δε αλλ φυε 
θυε σαλι⌠ λασ 
12 µαεστρασ 
ψ πορ µεδιο 
δε εσα 
ινστιτυχι⌠ν σε 
τενα υν εχο; 
περο ελ 
σεχτορ 
πριϖαδο σε 
ηα 
ποτενχιαλιζα
δο µυχηο 
µ〈σ.  
 
Χαλιφιχαχι⌠ν 
δε 4 

 
Χαλιφιχαχι⌠ν 
δε 5 

ρεπρεσεντα 
µυχηο παρα 
λασ µαεστρασ 
προφεσιοναλµ
εντε, ποδρα 
ηαβερ σιδο 
υνα οφερτα 
µ〈σ.  
 
Εντονχεσ 
ηαψ θυε 
πενσαρσε 
χ⌠µο λα 
εστρατεγια 
χοµυνιχατιϖ
α, θυινεσ 
σον εσοσ 
διϖυλγαδορεσ 
θυε λε δαν 
εσα σεριεδαδ 
αλ ασυντο 
πορθυε σι νο 
σε χονοχε 
δε φονδο, 
λλεγα χοµο 
ταντασ 
προπαγανδα
σ.  

δελοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ δε 
διφερεντεσ 
ινστιτυχιονεσ πορ 
τενερ 
αχερχαµιεντο 
αλγυνο χον λα 
Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ, 
αυνθυε εσ 
νεχεσαριο 
φορταλεχερ ε 
ιµπλεµενταρ 
νυεϖασ 
εστρατεγιασ θυε 
περµεε µυχηο 
µ〈σ λα εσφερα δε 
λο πριϖαδο. 

Χονχλυσι⌠ν 
πορ 
εντρεϖισταδο 

Ελ Προγραµα 
δε 
Φορµαχι⌠ν 
ΡςΕ εσ υν 
προγραµα 
θυε εστ〈 
ιντερεσαδο 
εν ενταβλαρ 
ρελαχιονεσ 
χον οτρασ 
οργανιζαχιον
εσ θυε λο 

Εν λα 
πριµερα 
εξπεριενχια 
δελ 
Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν 
σε οβτυϖο 
υνα 
εξχελεντε 
παρτιχιπαχι⌠ν 
δε λοσ 
αγεντεσ 

Ηαχε υνα 
ιδεντιφιχαχι⌠
ν δε λασ 
φορταλεζασ ψ 
δεβιλιδαδεσ 
δεντρο δελ 
προχεσο δελ 
Προγραµα 
δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχαν
δο ελ 

Χονσιδερα 
θυε λασ 
αλιανζασ 
χον οτρασ 
φυνδαχιονε
σ θυε 
ηαγαν συ 
απορτε 
εχον⌠µιχο 
σον 
νεχεσαριασ, 
περο θυε αλ 

Εξιστε λα 
νεχεσιδαδ 
δε µοστραρ 
υνα 
εδυχαχι⌠ν 
διφερεντε 
πορ λο θυε 
ηαψ θυε 
βυσχαρ λα 
µανερα δε 
θυε ελ 
Προγραµα 

Σε ηαχε υνα 
ιδεντιφιχαχι⌠ν 
δε λασ 
δεβιλιδαδεσ ψ 
φορταλεζασ δε 
Ρεσιγνιφιχαν
δο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο 
χον ελ 
προπ⌠σιτο 
θυε υνα 
σεγυνδα 

Ιδεντιφιχα λασ 
φορταλεζασ 
εϖιδενχιαδο 
εν λα λαβορ 
θυε 
δεσαρρολλα ελ 
εθυιπο δε 
τραβαϕο δε λα 
Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ  
ψ λασ 
δεβιλιδαδεσ 

Α πεσαρ δε 
θυε λασ 
αγεντεσ 
εδυχατιϖασ 
θυε ηιχιερον 
παρτε δε λα 
πριµερα 
εξπεριενχια 
δε ΡςΕ σε 
χονχερταρον 
πορ µεδιο 
δε ϖνχυλοσ 
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ρεσπαλδεν 
εχον⌠µιχαµ
εντε παρα συ 
σοστενιµιεντ
ο ψ θυε παρα 
λογραρλο 
ρεθυιερε θυε 
σε χρεεν 
νυεϖασ 
εστρατεγιασ 
δε 
χοµυνιχαχι⌠
ν παρα λλεγαρ 
εστε τιπο δε 
πβλιχοσ. 

εδυχατιϖοσ, 
σιν εµβαργο 
σερα 
ιντερεσαντε 
ποδερ ινχλυιρ 
εν ελ 
προγραµα α 
µαδρεσ 
χοµυνιταριασ 
χον αψυδα 
δε νυεϖασ 
εστρατεγιασ 
δε 
χοµυνιχαχι⌠
ν. 

ςνχυλο 
Εδυχατιϖο ψ 
αλ µισµο 
τιεµπο 
χονσιδερα 
θυε λα 
βσθυεδα 
δε 
ρελαχιονεσ 
χον οτρασ 
φυνδαχιονεσ 
σον βυενασ, 
περο θυε 
σερα ιδεαλ 
αρρανχαρ χον 
δοσ ο τρεσ. 

µοµεντο 
δε θυε 
εστασ σε 
γενερεν, 
εσ 
ιµπορταντε 
τενερ εν 
χυεντα συσ 
πρινχιπιοσ ψ 
συ ενφοθυε, 
παρα θυε 
νο 
χοντραδιγα 
χον λοσ δε 
λα 
Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδο
σ. 

ΡςΕ λε 
λλεγυε α λα 
µαψορ 
χαντιδαδ δε 
οργανιζαχιο
νεσ 
ποσιβλεσ. 

εξπεριενχια 
σεα µυχηο 
µεϕορ. 

εϖιδενχιαδασ 
εν υνα 
εντρεγα 
ταρδα δε λοσ 
µατεριαλεσ 
δε τραβαϕο. 
 
Ταµβιν 
σε〉αλα θυε 
λασ 
φυνδαχιονεσ 
χον λασ θυε 
σε ηαγα 
αλιανζα 
ρεσυλτα σερ 
αλγο µυψ 
βυενο περο 
σε δεβε 
τενερ 
χονστανχια 
εν εσα λαβορ. 

χερχανοσ ο 
αφεχτιϖοσ, 
ηαψ θυε 
λογραρ υν 
µαψορ 
ιµπαχτο εν 
λα 
διϖυλγαχι⌠ν 
δελ 
Προγραµα, λο 
θυε πυεδε 
ρεπρεσενταρ 
υνα γραν 
λαβορ παρα 
λοσ 
χοµυνιχαδορ
εσ. 
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ΦΟΧΥΣ ΓΡΟΥΠ ΕΘΥΙΠΟ ∆Ε ΤΡΑΒΑϑΟ ΦΥΝ∆ΑΧΙΝ ΕΝΤΡΕΤΕϑΙ∆ΟΣ 
ΦΥΤΥΡΟ ∆ΕΛ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ∆Ε ΦΟΡΜΑΧΙΝ ΡΕΣΙΓΝΙΦΙΧΑΝ∆Ο ΕΛ ς⊆ΝΧΥΛΟ Ε∆ΥΧΑΤΙςΟ 

Πρεγυντα ℑνγελα 
Μαρα 
∆υθυε 
(Μαεστρα δε 
αρτε δελ 
Προγραµα 
δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχα
νδο ελ 
ςνχυλο 
Εδυχατιϖο) 

ϑεσσιχα 
Γ⌠µεζ  
(Μανεϕα λα 
χοµυνιδα
δ ϖιρτυαλ) 

Χαρολινα 
∆υθυε 
Βοτερο 
(∆ιρεχτορα 
Πεδαγ⌠γιχ
α δε 
Φορµαχι⌠
ν 
Ρεσιγνιφιχ
ανδο ελ 
ςνχυλο 
Εδυχατιϖο
) 

Λινα Οτερο 
(Οργανιζα
δορα 
προπυεστα 
πεδαγ⌠γιχ
α δελ 
Προγραµα 
δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχ
ανδο ελ 
ςνχυλο 
Εδυχατιϖο) 

∆ιανα 
Ροδασ 
(Μανεϕα λα 
πυβλιχιδαδ 
ψ ελ 
τελεµερχα
δεο 

Μαρα δελ 
Χαρµεν 
Βυριτιχα 
(Λλεϖα ελ 
ρεγιστρο 
δε λασ 
σεσιονεσ) 

Λυζ Γαβριελα 
Πυερτα 
(Πλανεαδορα 
δελ 
Προγραµα 
ΡςΕ) 

Μαρτηα 
Κεστεµβεργ 
(Χοορδιναδορα 
δε Πρεεσχολαρ δελ 
χολεγιο 
ϑεφφερσον) 

Χονχλυσι⌠ν πορ 
πρεγυντα 

1. ↵Θυ χαµβιοσ 
ο ελεµεντοσ 
νυεϖοσ σε ηαχεν 
νεχεσαριο ινχλυιρ 
δεντρο δελ 
προγραµα δε 
φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο 
εν υνα πρ⌠ξιµα 
οπορτυνιδαδ?  

ςερ χοµο 
εντραρ εν 
υνιϖερσιδαδε
σ χοµο λα 
Υνιϖερσιδαδ 
Σαν 
Βυεναϖεντυρ
α ο λα 
Υνιϖερσιδαδ 
Αυτ⌠νοµα 
δε 
Οχχιδεντε, 
εντονχεσ 
παρα θυιενεσ 
ϖαν α ηαχερ 
υν 
διπλοµαδο ψ  
ηαψ υνα 
λνεα δε 
σεγυιµιεντο 
χον συ 
φορµαχι⌠ν, 
πυεδεν σερ 
υν γρυπο 

  Ελ 
προγραµα 
σεα χοµο 
υνα 
περσονα ο 
χοµο υνα 
εντιδαδ, 
θυε λασ 
περσονασ 
θυε εστν 
αλλ τενγαν 
ελ αχχεσο α 
οτροσ 
σεµιναριοσ
,  α οτρασ 
ρεδεσ ο α 
ινφορµαχι⌠
ν δε 
γρυποσ δε 
ινϖεστιγαχι
⌠ν.  
 
Ελ εθυιπο 
προφεσιοναλ 

Ματεριαλιζαρ 
υν ποχο 
µ〈σ λοσ 
προδυχτοσ 
δε λασ 
αγεντεσ αλ 
φιναλιζαρ ελ 
διπλοµαδο. 
Ποσιβιλιταρ 
θυε εν υνα 
δε λασ 
σεσιονεσ, 
λασ 
µαεστρασ λα 
λλεϖεν α 
χαβο, θυε 
σε λλεϖε εν 
λα σεσι⌠ν 
εσο θυε 
ελλασ 
ηιχιερον ψ 
δισχυτιρ χον 
ρελαχι⌠ν α 
εσο. 

    Ψο λο δεϕαρα 
ταλ χοµο εστ〈 
πενσανδο εν  
θυε δε 
αχυερδο α λοσ 
µαεστροσ ηαψ 
θυε ηαχερ 
χαµβιοσ εν 
αλγυνασ 
λεχτυρασ ο εν 
αλγυνασ 
αχτιϖιδαδεσ. 
 
Λοσ χαµβιοσ 
δεπενδεν δε 
λα ποβλαχι⌠ν. 

Ηαψ θυε τραβαϕαρλε 
βασταντε α χ⌠µο 
λλεγαρλε α λα γεντε 
πορθυε ελ 
προγραµα εσ µυψ 
ϖαλιοσο, τιενε υνα 
διφερενχια µυψ 
ιµπορταντε χον ελ 
ρεστο δε λοσ 
προγραµασ θυε σε 
οφρεχεν εν λα 
χιυδαδ ψ λο θυε 
οφρεχε ελ 
Μινιστεριο. 
 
Εστε προγραµα 
λογρα χογερ ελ 
σεντιδο δελ 
ϖνχυλο, δε λα 
ρεσιγνιφιχαχι⌠ν, ελ 
σεντιδο δε πενσαρ 
λοσ νι〉οσ (↵χ⌠µο 
σον?, ↵χ⌠µο 
αχταν?). 

Περµεαρ ελ 
Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο 
εν λασ υνιϖερσιδαδεσ 
δε Χαλι, ηαχερ 
µαψορ νφασισ εν 
λοσ προδυχτοσ θυε 
ελαβοραν λασ 
µαεστρασ δυραντε ελ 
προχεσο ψ σι σε 
γενεραν χαµβιοσ 
θυε σεαν πενσανδο 
εν ελ γρυπο 
ποβλαχιοναλ χον ελ 
θυε σε χυεντε εν ελ 
µοµεντο, παρα ασ 
τενερ εν χυεντα συσ 
νεχεσιδαδεσ. 
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ταµβιν 
ιντερεσαντε. 

πυδιερα 
τενερ υν 
σεµιλλερο 
παρα θυε 
ταµβιν 
µυλτιπλιθυε 
ελ 
προγραµα. 

 
Χαρολινα ψ ℑνγελα 
τεναν υνα µυψ 
βυενα εστρατεγια ψ 
ερα πρεσενταρ ελ 
προγραµα 
περσοναλµεντε ψ 
εσο εσ λο θυε µ〈σ 
εχο ηαχε, περο νο 
εσ µυψ φυνχιοναλ 
ηαχερλο ασ πορθυε 
δεµανδα 
δεµασιαδο 
τιεµπο. 

2. ↵Θυ χριτεριοσ 
θυισιερα θυε σε 
τυϖιερα εν χυεντα 
αλ µοµεντο δε 
σελεχχιοναρ λασ 
οργανιζαχιονεσ 
χον λασ χυαλεσ σε 
εσταβλεχερα υνα 
ποσιβλε αλιανζα 
εστρατγιχα? 

            Λα 
ιµπορτανχια 
δε ρεσχαταρ λο 
ηυµανο εν λα 
εδυχαχι⌠ν, 
ϖαλοραρ λο θυε 
σε τιενε παρα 
θυε λοσ 
ϕ⌠ϖενεσ λε 
ενχυεντρεν ελ 
γυστο αµαρ λο 
θυε λεσ 
ροδεα. 

Ηαβρα θυε τενερ 
υν περφιλ µνιµο 
δε λασ 
οργανιζαχιονεσ, ψ 
θυε εντρε ελλασ 
εστυϖιερα ελ 
ρεχονοχιµιεντο δε 
λο θυε διχε λα λεψ 
πορθυε λα λεψ εστ〈 
βιεν πλαντεαδα, ελ 
προβλεµα εσ θυε 
εστ〈 µαλ λλεϖαδα α 
λα πρ〈χτιχα. 
 
Ηαψ θυε µιραρ θυε 
λασ πολτιχασ  νο 
τιενεν θυε σερ 
ιδντιχασ, περο 
θυε νο πυεδεν 
σερ διφερεντεσ εν 
λο φυνδαµενταλ,  
χ⌠µο σε πιενσα 
σοβρε λοσ νι〉οσ ψ 
λα πεδαγογα. 

Αλ µοµεντο δε 
ϖινχυλαρσε χον υνα 
ο ϖαριασ 
φυνδαχιονεσ ηαψ 
θυε τενερ πρεσεντε 
θυε εστασ δεβεν ιρ 
εν βσθυεδα δε λο 
ηυµανο, δελ γυστο 
πορ λα εδυχαχι⌠ν ψ 
δελ ιµπορταντε λυγαρ 
θυε οχυπαν λοσ 
νι〉οσ εν λα σοχιεδαδ 
ψ χοµο παρτε δε υν 
προχεσο δε 
απρενδιζαϕε. 

3. ↵Θυ οτροσ   Ηεµοσ         Ψο πενσαρα   Λα Φυνδαχι⌠ν 
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γρυποσ, 
προφεσιοναλεσ υ 
οργανιζαχιονεσ 
χονσιδερα θυε 
δεβεραν 
ϖινχυλαρσε αλ 
προγραµα? 

τενιδο θυε 
ηαχερ υν 
προχεσο 
δε 
σελεχχι⌠ν 
πορθυε σι 
αλγο τιενε 
Εντρετεϕιδο
σ εσ υνα 
ρεδ δε 
προφεσιοναλ
εσ δε 
αρτιστασ.  
 
Ηεµοσ 
λογραδο 
ηαχερ εσασ 
χονεξιονε
σ χον εσασ  
περσονασ 
θυε 
απορταν α 
εσα 
µιραδα. 

ϖινχυλαρ οτρασ 
περσονασ 
περο εσο 
δεπενδε δελ 
πρεσυπυεστο, 
ηαχερ 
χονεξιονεσ 
χον οτρασ 
περσονασ θυε 
λε µετεν α 
εστο ψ πενσαρ 
εν λα 
ποσιβιλιδαδ δε 
τενερ υν 
ινϖιταδο µυψ, 
περο µυψ 
εσπεχιαλ. 

Εντρετεϕιδοσ ηα 
ϖινχυλαδο α 
ινϖιταδοσ εσπεχιαλεσ 
χον γρανδεσ 
χονοχιµιεντοσ 
σοβρε νυεϖασ 
φορµασ δε απρενδερ, 
δε εντενδερ λα 
εδυχαχι⌠ν δε ϖερσε 
α σι µισµοσ ψ δε ϖερ 
α λοσ νι〉οσ. 
 
∆επενδιενδο χον ελ 
δινερο θυε σε 
χυεντε σε ποδρα 
χονταρ χον λα 
παρτιχιπαχι⌠ν δε 
οτροσ προφεσιοναλεσ. 

Χονχλυσι⌠ν πορ 
εντρεϖισταδο 

Λε ιντερεσα 
ποδερ ινχλυιρ 
περσονασ δε 
λασ 
υνιϖερσιδαδε
σ θυε τενγαν 
υνα λνεα δε 
φορµαχι⌠ν 
ενχαµιναδα 
α λα θυε 
οφρεχε ελ 
Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχαν
δο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο. 

Λα 
ιντερϖενχι⌠
ν δε 
ινϖιταδοσ 
εσπεχιαλεσ 
απορταν ψ 
δαν υνα 
πανορ〈µιχ
α µ〈σ 
αµπλια 
σοβρε 
χ⌠µο σερ 
υν αγεντε 
εδυχατιϖο, 
χ⌠µο ϖερ 
α λοσ νι〉οσ 

Περµιτιρ 
θυε α 
τραϖσ δελ 
Προγραµα, 
λασ 
περσονασ 
θυε ηαγαν 
παρτε δελ 
µισµο, 
πυεδαν 
τενερ λα 
ποσιβιλιδαδ 
δε 
παρτιχιπαρ 
δε σερ 
παρτε δε 

∆αρ µαψορ 
ρενοµβρε α 
λο θυε 
ηαχεν λασ 
µαεστρασ 
δυραντε 
τοδο ελ 
προχεσο δελ 
Προγραµα 
δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχα
νδο ελ 
ςνχυλο 
Εδυχατιϖο, 
ινχεντιϖανδ

    Λοσ χαµβιοσ 
θυε σε 
εϕεχυτεν εν ελ 
Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδ
ο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο 
δεβεν σερ 
πενσαδοσ δε 
αχυερδο α λα 
ποβλαχι⌠ν χον 
λα θυε σε 
χυεντε, ελ 
προγραµα νο 
δεβερ〈 δεϕαρ 

Εστα προπυεστα 
εδυχατιϖα τιενε υν 
γραν πυντο 
διφερενχιαδορ χον 
ρεσπεχτο α οτρασ 
οφερτασ 
εδυχατιϖασ, θυε 
εσ θυε σε πιενσα 
µ〈σ εν λα 
ρεσιγνιφιχαχι⌠ν δε 
λοσ ϖνχυλοσ 
ηυµανοσ, δε 
δεσαπρενδερ ψ 
ρεχονστρυιρ λασ 
εξπεριενχιασ δε 
λασ µαεστρασ ψ δε 
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ψ χ⌠µο 
χονστρυιρ 
νυεϖασ 
φυεντεσ δε 
χονοχιµιε
ντο. 

οτρασ 
αχτιϖιδαδεσ 
ο εσπαχιοσ 
αχαδµιχο
σ ε 
ιντελεχτυαλε
σ. 

ο αδεµ〈σ 
θυε λοσ 
αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ 
σε ηαγαν 
χαργο ψ 
λιδερεν 
αλγυνασ δε 
λασ 
σεσιονεσ. 

δε λαδο συ 
παρτε ηυµανα 
ψ σι σε χυεντα 
χον ελ 
πρεσυπυεστο 
πυεσ ποδερ 
ηαχερ λα 
ινϖιταχι⌠ν α 
οτρασ 
περσονασ 
εξπερτασ. 

ϖερ δε υν µοδο 
διφερεντε α λοσ 
νι〉οσ. Εστε 
προγραµα δεβε 
αλιαρσε χον οτρασ 
φυνδαχιονεσ θυε 
γυαρδε υν µισµο 
περφιλ θυε ελ δε 
Εντρετεϕιδοσ. 
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Αν〈λισισ δε ρεσυλταδοσ δελ φοχυσ γρουπ δελ εθυιπο δε τραβαϕο δε λα 
Φυνδαχι⌠ν δε Εντρετεϕιδοσ: 
 
Πενσαρσε εν λα χρεαχι⌠ν δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο παρτε δε λα νεχεσιδαδ  δε χονστρυιρ υνασ µεϕορεσ πρ〈χτιχασ 
εδυχατιϖασ εν χον νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ ψ δελ ιντερσ προπιο δε λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ δε θυερερ σερ χαδα δα υνοσ µεϕορεσ προφεσιοναλεσ ψ δε απρενδερ 
µυχηο αχερχα δε τοδο λο θυε ροδεα λα ποβλαχι⌠ν ινφαντιλ ψ ϕυϖενιλ. 

 

Ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ΡςΕ  σε ηα εστρυχτυραδο εν χυατρο µ⌠δυλοσ, παρα 
περµιτιρλε α λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ ϖιϖιρ υνα εξπεριενχια εν λα θυε πυεδαν 
απρενδερ χοµο ιµπαρτιρ υνοσ µεϕορεσ προχεσοσ δε απρενδιζαϕε εν λα πριµερα  
ινφανχια ψ εν λα ϕυϖεντυδ δεσδε ελ ρεχονοχιµιεντο προπιο δε λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ εν συ λαβορ ηαστα λα ρελαχι⌠ν θυε σε δα εντρε νι〉οσ,  ϕ⌠ϖενεσ ψ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ µεδιαδα πορ ελ χονοχιµιεντο. 

 

Παρα λα διϖυλγαχι⌠ν δελ προγραµα σε ηα χονταδο χον διϖερσασ εστρατεγιασ ψ 
ηερραµιεντασ χοµυνιχατιϖασ χοµο σον λοσ ενχυεντροσ εν δεσαψυνοσ ψ 
ρεφριγεριοσ, εν λοσ θυε σε δα χαβιδα παρα εσταβλεχερ ελ ϖνχυλο εντρε αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ ψ µιεµβροσ δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ;  ελ ϖοζ α ϖοζ, λασ πιεζασ 
πυβλιχιταριασ (πλεγαβλε ψ ϖολαντε), ιδεαλεσ παρα δαρ α χονοχερ δε θυε σε τρατα ελ 
προγραµα δε υνα µανερα χονχισα; σιν εµβαργο ελ εθυιπο δε τραβαϕο δε λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ ασεγυραν θυε χαδα ϖεζ θυε αϖανχε ελ προγραµα σερ〈 
νεχεσαριο πενσαρσε εν χ⌠µο λλεγαρ ηαστα αλγυνοσ πβλιχοσ δονδε ελ ϖοζ α ϖοζ 
νο εσ συφιχιεντε. 

 

Ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ΡςΕ, σε χαραχτεριζα πορ ινχλυιρ ελεµεντοσ 
µοϖιλιζαδορεσ χοµο λο σον λα ναρρατιϖα, λα λιτερατυρα, ελ αρτε  ψ ελ ϕυεγο, 
περµιτινδολεσ α λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ εξπλοραρ τοδασ λασ µανιφεσταχιονεσ δε 
λα εσττιχα, λο θυε χονλλεϖα α υν ενχυεντρο χον ελλασ µισµασ, χον λοσ νι〉οσ ψ 
ϕ⌠ϖενεσ ψ  τοδο ελ οβϕετο δε χονοχιµιεντο θυε σε γενερα εν τορνο α εστασ 
ρελαχιονεσ. 

 

Παρα ελ δεσαρρολλο δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν, λα παρτιχιπαχι⌠ν δε ινϖιταδοσ 
εσπεχιαλεσ, χον χονοχιµιεντο εν τεµασ δε πριµερα ινφανχια ψ δε ϕυϖεντυδ ψ δε 
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εδυχαχι⌠ν, εσ ϖιταλ πορθυε περµιτε α λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ τενερ διφερεντεσ 
περσπεχτιϖασ αχερχα δε λοσ προχεσοσ δε απρενδιζαϕε. 

 

Ελ εθυιπο δε τραβαϕο δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ µανιφεσταρον θυε εν λα 
πριµερα ϖερσι⌠ν δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ΡςΕ, σε χοντ⌠ χον υν γραν γρυπο 
δε αγεντεσ εδυχατιϖοσ, θυιενεσ δυραντε τοδο ελ προχεσο δεµοστραρον τενερ 
τοταλ δισποσιχι⌠ν, µοτιϖαχι⌠ν ψ γανασ δε απρενδερ δε τοδο λο θυε ιβα α 
προπορχιοναρλε λα µετοδολογα δελ προγραµα ψ λοσ ινϖιταδοσ εσπεχιαλεσ δελ 
µισµο. 

 

Λα ρεαχχι⌠ν δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ αλ σερ χονϖοχαδοσ α σερ παρτε δελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν φυε µυψ ποσιτιϖα, δεβιδο α θυε δεσπερτ⌠ εν λασ 
µαεστρασ δε χολεγιοσ ψ δε ϕαρδινεσ ινφαντιλεσ υνα µοτιϖαχι⌠ν ψ υνασ 
εξπεχτατιϖασ µυψ φυερτεσ φρεντε α λο θυε ελ προγραµα πυδιεσε οφρεχερλεσ ψ ελ 
γραδο δε σατισφαχχι⌠ν θυε χαδα υνα σιντι⌠ αλ φιναλιζαρ ελ προχεσο φυε µυψ 
γρατιφιχαντε, δεβιδο α θυε τοδο ελ τιεµπο φυερον τενιδασ εν χυεντα συσ 
οπινιονεσ, σεντιµιεντοσ ψ εµοχιονεσ, αδεµ〈σ δε σερ ρεχονοχιδασ εν συ λαβορ. 

 

∆ελ προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ΡςΕ, σε ιδεντιφιχαν χοµο δεβιλιδαδεσ λα φαλτα δε 
εστρατεγιασ δε χοµυνιχαχι⌠ν µυχηο µ〈σ σολιδασ θυε περµιταν λλεγαρ α υνα 
µαψορ χαντιδαδ δε αγεντεσ εδυχατιϖοσ; µυχηοσ τεµασ ο ασυντοσ πορ τραταρ εν 
λασ σεσιονεσ, θυε  πορ τενερ ποχο τιεµπο νο λογραν λλεϖαρσε εν συ τοταλιδαδ; φαλλα 
δε ελεµεντοσ τεχνολ⌠γιχοσ ψ εντρε λασ φορταλεζασ λοσ 25 αγεντεσ εδυχατιϖοσ θυε 
σε ιντερεσαρον πορ παρτιχιπαρ εν λα πριµερα εξπεριενχια δε ΡςΕ, λα οργανιζαχι⌠ν 
εν ελ τραβαϕο πορ παρτε δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ ψ δελ εθυιπο δε τραβαϕο, λα 
δελεγαχι⌠ν δε ρεσπονσαβιλιδαδεσ, λοσ προφεσιοναλεσ ε ινϖιταδοσ εσπεχιαλεσ θυε 
ιντερϖινιερον εν λα µετοδολογα ψ προχεσο δελ προγραµα. 

 

Ιµπορταντε λογραρ ελ χονϖενιο χον αλ µενοσ υνα ο δοσ φυνδαχιονεσ θυε 
χρεψεραν εν ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο 
παρα λα χοντριβυχι⌠ν δε ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ ψ πατροχινιο δελ µισµο, λο χυαλ σε 
δεβε ιρ λογρανδο χον µυχηα χονστανχια, εσφυερζο ψ χαρισµα. Εν λα αλιανζα εσ 
φυνδαµενταλ τενερ εν χυεντα θυε λασ φυνδαχιονεσ τραβαϕεν βαϕο πρινχιπιοσ 
σιµιλαρεσ α λοσ δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ ψ Φυνδαυτ⌠νοµα παρα θυε σε 
ποσιβλε ιρ εν βσθυεδα δε χυβριρ υνασ µισµασ νεχεσιδαδεσ. 
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Ελ φολλετο ψ ελ πλεγαβλε  ηαν σιδο µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε ηαν σερϖιδο  παρα 
δαρ α χονοχερ ελ προγραµα εντρε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ ψ δεβιδο αλ ϖνχυλο δε 
αλγυνοσ δε ελλοσ χον λοσ µιεµβροσ δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ, ηα περµιτιδο 
θυε εν λα πριµερα εξπεριενχια σε ηαψα πρεσενταδο υνα βυενα παρτιχιπαχι⌠ν, νο 
οβσταντε εσ νεχεσαριο αηονδαρ εν οτρασ ηερραµιεντασ χοµυνιχατιϖασ παρα λλεγαρ 
ηαστα ελ σεχτορ πριϖαδο θυε σε ηα ποτενχιαλιζαδο µυχηο µ〈σ ψ ηαστα λασ 
περσονασ θυε ποχο χονοχεν δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 

 

Λοσ χαµβιοσ ο λοσ αϕυστεσ θυε σε λε πυδιεσεν λλεγαρ α απλιχαρ αλ προγραµα ΡςΕ, 
δεπενδερα δε λα ποβλαχι⌠ν χον λα θυε σε εστ τραβαϕανδο εν συ µοµεντο, περο 
εντρε λασ ρεχοµενδαχιονεσ θυε απορταν ελ εθυιπο δε τραβαϕο δε Εντρετεϕιδοσ εσ 
θυε σερια ιδεαλ περµεαρ ελ προγραµα ΡςΕ εν λασ υνιϖερσιδαδεσ, παρα θυε 
αθυελλασ περσονασ θυε ϖεαν δεντρο δε συ φορµαχι⌠ν προφεσιοναλ, ελ απρενδερ 
αχερχα δε λα εδυχαχι⌠ν δε νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ, εστα προπυεστα σεα υνα βυενα 
αλτερνατιϖα. Λασ περσονασ θυε ηαγαν παρτε δε ΡςΕ, τενγαν λα ποσιβιλιδαδ δε 
αχχεδερ α σεµιναριοσ, ρεδεσ δε ινφορµαχι⌠ν ο γρυποσ δε ινϖεστιγαχι⌠ν. 

 

Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο λογρ⌠ χονταρ εν συ πριµερα εξπεριενχια χον 
υν γραν γρυπο δε προφεσιοναλεσ ε ινϖιταδοσ εσπεχιαλεσ θυε ρετροαλιµενταρον ψ 
ενριθυεχιερον λοσ τεµασ δε λα εδυχαχι⌠ν, δελ ρεχονοχερσε χαδα περσονα εν σι 
µισµα ψ δε τενερ υνα µεϕορ ρελαχι⌠ν χον νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ. ∆ε αχυερδο αλ 
πρεσυπυεστο χον ελ θυε σε χυεντε σε ποδρα πενσαρ εν ινχλυιρ µ〈σ ινϖιταδοσ. 
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Χυαδρο 10.  ΦΟΧΥΣ ΓΡΟΥΠ ∆Ε ΜΑΕΣΤΡΑΣ 
ΠΑΣΑ∆Ο ∆Ε ΛΑ ΠΡΙΜΕΡΑ ΕΞΠΕΡΙΕΝΧΙΑ ∆ΕΛ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ∆Ε ΦΟΡΜΑΧΙΝ ΡΕΣΙΓΝΙΦΙΧΑΝ∆Ο ΕΛ ς⊆ΝΧΥΛΟ Ε∆ΥΧΑΤΙςΟ 

ΠΡΕΓΥΝΤΑ ∆ΙΑΝΑ ΜΙΛΕΝΑ ΧΑΜΠΟ� 
ΜΑΕΣΤΡΑ ∆ΕΛ ΗΟΓΑΡ 

ΧΑΛΕ∇ΙΤΟΣ 

ΧΑΡΜΕΝ ΑΜΕΛΙΑ ΓΥΕΡΡΕΡΟ � 
ΜΑΕΣΤΡΑ ∆ΕΛ ΗΟΓΑΡ 

ΧΑΛΕ∇ΙΤΟΣ 

ΧΟΝΧΛΥΣΙΝ ΠΟΡ ΠΡΕΓΥΝΤΑ 

1. Αλ ηαχερ παρτε δελ προγραµα 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο, εν θυε χαµβι⌠ συ 
λαβορ χοµο αγεντε εδυχατιϖο ο 
θυε ενσε〉ανζασ λε δεϕ⌠? 

 Χαµβι⌠ λα µιραδα ρεσπεχτο α λοσ 
τεξτοσ, λο δυρα, λο χριτιχα ψ λο ϕυεζ 
θυε ψο ερα χον λοσ νι〉οσ, εσο 
χαµβι⌠ µυχηο ταµβιν χον λοσ 
οτροσ χοµπα〉εροσ, φυε υν εσπαχιο 
δε ρεφλεξι⌠ν µυψ ιµπορταντε παρα 
µεϕοραρ χοµο προφεσιοναλ ψ 
νυτριρµε  δε λασ εξπεριενχιασ δε 
λοσ οτροσ µαεστροσ πορθυε µε 
σιρϖι⌠ χοµο υν ρεχονοχιµιεντο α λα 
λαβορ δελ µαεστρο θυε λο ηα ελεγιδο 
σερ πορ ϖοχαχι⌠ν ο πορ δον. Ψο 
χοµο µαεστρα νεχεσιτο 
υργεντεµεντε δεσαπρενδερ παρα 
ϖολϖερ α ρεχονστρυιρµε ψ ασ αψυδαρ 
α λοσ οτροσ α θυε σε ηαγαν 

Εν  λα παρτε δε ρεσιγνιφιχαρµε χοµο 
µαεστρα, δεϖολϖερµε σοβρε µι 
θυεηαχερ, δεϖολϖερµε εν τοδο λο 
θυε ηε γαναδο, εν τοδο λο θυε ηε 
περδιδο, εν τοδο λο θυε ηε δεϕαδο 
δε ηαχερ εν λαβορ πεδαγ⌠γιχα, 
απρενδερ ψ δεσαπρενδερ χοσασ. 

Φυε µυψ σιγνιφιχατιϖο ηαβερ εσταδο 
εν ελ διπλοµαδο πορθυε φυε πονερ 
εν πρ〈χτιχα µυχηασ χοσασ θυε ψο 
ηαβα ιδο ολϖιδαδο. Εσ ϖερµε εν 
λοσ οϕοσ δε µισ ηιϕοσ, δαρλε τοδο α 
µισ αλυµνοσ , περο ταµβιν α µισ 
ηιϕοσ, φυε ρεσιγνιφιχαρµε αλ 100% 

Τρανσφορµ⌠ λα ϖιδα δε λασ 
προφεσορασ εν λα µεδιδα εν θυε α 
τραϖσ δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
φυε ποσιβλε ενριθυεχερσε δε λασ 
εξπεριενχιασ δε λασ δεµ〈σ 
µαεστρασ ψ λεσ περµιτι⌠ δεϖολϖερσε 
εν συ παπελ χοµο αγεντεσ 
εδυχατιϖασ παρα εντραρ εν υν 
προχεσο δε δεσπρενδερ παρα ϖολϖερ 
α απρενδερ ψ ασ χονστρυιρ υν µεϕορ 
σερ ηυµανο ψ προφεσιοναλ. 

2. Υτιλιζαρ εστρατεγιασ χοµο ελ 
ϖοζ α ϖοζ, λα χονϖοχατορια α λοσ 
δεσαψυνοσ ψ ελ φολλετο; 
↵χονσιδεραν θυε φυερον 
εφεχτιϖασ ψ περτινεντεσ παρα 
εντραρ εν χονταχτο χον λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ θυε 

Ταλ ϖεζ νοσοτροσ λοσ µαεστροσ νοσ 
σεντιµοσ τοχαδοσ πορ ελ ϖοζ α ϖοζ 
α νοσοτροσ νοσ λλεγ⌠ πορ Λυζγα 
(περσονα δε λοσ αφεχτοσ), περο ψα α 
λα ηορα δε χονταγιαρ αλγο θυε εστ〈 
οφρεχιενδο ελ χαµβιο, θυε λα 
σοχιεδαδ εστ〈 νεχεσιτανδο, εστο 

Φαλτα υν ποχο µ〈σ δε διϖυλγαχι⌠ν, 
εν εστοσ µοµεντοσ λο θυε µ〈σ σε 
µανεϕαν σον λασ ρεδεσ σοχιαλεσ, 
εντονχεσ δε αλγυνα µανερα ποδερ 
µοϖιλιζαρ µ〈σ παρα θυε ατραιγαν 
µ〈σ γεντε θυε πυεδαν ρεαλιζαρ ελ 
διπλοµαδο. 

Α πεσαρ δε θυε χον λασ εστρατεγιασ 
χον λασ θυε σε χοντ⌠ παρα λα 
χαπταχι⌠ν δε εστασ µαεστρασ σιρϖι⌠ 
πορ σερ περσονασ χερχανασ α λασ 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ, εσ ϖιταλ 
θυε σε βυσθυεν οτρασ αλτερνατιϖασ 
δε διϖυλγαχι⌠ν θυε γενερεν µαψορ 
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παρτιχιπαρον δελ προγραµα δε 
φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο? 

µε παρεχε ιµπορταντε τοχαρ εσασ 
πυερτασ α τραϖσ δε λασ χυαλεσ σε 
φιϕεν λασ διρεχτριχεσ παρα λα 
εδυχαχι⌠ν δε λα χιυδαδ, δελ ϖαλλε ψ 
δελ πασ.  
Ψο νο πενσαρα χ⌠µο ηαχεµοσ 
παρα λλεγαρ α λασ ινστιτυχιονεσ, σινο 
χ⌠µο ηαχεµοσ παρα λλεγαρ α λασ 
Σεχρεταριασ, αλ Μινιστεριο δε 
Εδυχαχι⌠ν, α λασ περσονασ θυε 
εστ〈ν τοµανδο δεχισιονεσ πορ ελ 
πασ. 

ιµπαχτο ψ θυε προϖοθυεν λα 
νεχεσιδαδ δε θυε µ〈σ µαεστρασ 
σε ιντερεσεν πορ ελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο. 

3.↵Χονσιδερα θυε συ ρελαχι⌠ν 
χον λοσ νι〉οσ ηα συφριδο αλγυνα 
τρανσφορµαχι⌠ν εν συ ϖιδα 
περσοναλ ψ εν συ φορµα δε 
ρελαχιοναρσε χον ελ οτρο α παρτιρ 
δε λα εϕεχυχι⌠ν δελ προγραµα 
φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο? 

Λα µιραδα θυε τενα σοβρε λοσ 
ερρορεσ, σοβρε µισ προβλεµασ εν µι 
ϖιδα, εν µι ηιστορια φυε µυψ 
σιγνιφιχατιϖο ϖολϖερ λα µιραδα ψ 
ϖερλοσ χοµο οπορτυνιδαδεσ, ηαχε 
θυε µισ δεχισιονεσ α παρτιρ δε εσε 
µοµεντο χαµβιεν.  

Χλαρο θυε σι εσ χαµβιαρ λα µιραδα, 
ηαστα παρα υνο µισµο, ψο ηε σιδο 
µυψ χρτιχα ψ µυψ εξιγεντε 
χονµιγο µισµα, εντονχεσ χαµβιε 
λα µιραδα σοβρε σι µισµα ψ παρα 
τοδο µι εντορνο. 

Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο λεσ σιρϖι⌠ παρα ϖερ συ 
προπια ϖιδα ψ λα δε λοσ νι〉οσ δεσδε 
οτρο πυντο δε ϖιστα, λλεγανδο 
ινχλυσο α χαµβιαρ λα φορµα δε 
ρελαχιοναρσε χον λοσ δεµ〈σ. 

4. ↵Θυ φαλενχιασ ψ θυ 
δεβιλιδαδεσ λογραρον δετεχταρ δε 
λο θυε λεσ βρινδ⌠ ελ προγραµα δε 
φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο? 

Φορταλεζασ: 
Ελ εθυιπο θυε σε υνι⌠ παρα ηαχερ 
ελ τραβαϕο, νο σολο ελ εθυιπο θυε 
λιδερα, σινο λοσ ταλλεριστασ, λοσ 
χονφερενχιστασ. Εξχελεντε  
 
Λα αλιανζα χον λα Υνιϖερσιδαδ 
Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε. 
 
Λοσ αυτορεσ ψ λοσ τεξτοσ θυε 
ελιγιερον παρα ηαχερ ελ τραβαϕο. 
 
∆εβιλιδαδεσ: 
Θυεραν µ〈σ τιεµπο δε λασ 
σεσιονεσ. 

Φορταλεζασ: 
Ηαψ ϖνχυλοσ µυψ σιγνιφιχατιϖοσ. Λα 
προπυεστα φυε ταν χλαρα, θυε σαβεν 
α θυε ϖαν. 
 
∆εβιλιδαδεσ: 
Με φαλτ⌠ φυε τιεµπο ψ τενγο θυε 
σεγυιρ ιντερξτυλιζανδο τοδο, περο εσ 
εν  µι, νο λο ϖεο χοµο φαλενχια δε 
ελλοσ. 

Σε ρεσαλτα λα λαβορ δελ εθυιπο δε 
τραβαϕο δε Εντρετεϕιδοσ, ελ µατεριαλ 
δε τραβαϕο ψ ελ χονϖενιο θυε σε 
εσταβλεχι⌠ χον λα Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα λα χυαλ προπορχιονα 
λοσ εσπαχιο αδεχυαδοσ παρα λλεϖαρ 
α χαβο λασ αχτιϖιδαδεσ δελ 
προγραµα. 
 
Εν λο νεγατιϖο λασ µαεστρασ 
χονσιδεραν θυε θυεραν σεγυιρ 
απρενδιενδο µ〈σ, πορ λο θυε ηιζο 
φαλτα µ〈σ τιεµπο. 

5. ↵Χυ〈λ φυε λα ρεαχχι⌠ν δε 
υστεδεσ αλ σερ χονϖοχαδασ α 
παρτιχιπαρ δελ προγραµα δε 
φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο? 

Εστ〈βαµοσ εν λα βσθυεδα. 
Θυεραµοσ εστυδιαρ, θυεραµοσ 
σεγυιρ αµπλιανδο νυεστροσ 
ηοριζοντεσ ψ εν εσε µοµεντο 
Λυζγα λλεγ⌠ χον συ προπυεστα, µε 

 Λασ γανασ δε παρτιχιπαρ εν ελ 
προγραµα σε ηαχεν πρεσεντε, ηαψ 
υνα µοτιϖαχι⌠ν πορ απρενδερ ψ 
χονοχερ µ〈σ δε λα προπυεστα. 

Χυαδρο 10 (χοντινυαχι⌠ν) 
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λλαµο α λα σαλα δε χοορδιναχι⌠ν, λο 
διϕο µυψ χονχισο ψ χρεο θυε ελ 
ϖολαντε ταµβιν εσ χλαρο εν λα 
προπυεστα, εσ µυψ µοτιϖαδορ, µυψ 
ρεταντε. 

6. ↵Υστεδεσ πιενσαν  θυε ελ 
αρτε, λα ναρρατιϖα ψ ελ ϕυεγο σον 
ηερραµιεντασ µυψ τιλεσ παρα 
ιµπαρτιρ νυεϖοσ χονοχιµιεντοσ 
εν λα πριµερα ινφανχια ψ εν λα 
ϕυϖεντυδ? 

Σι πορθυε εσ ελ ηιλο χονδυχτορ, 
χοµο εστρατεγια, χοµο µεδιο. 
Χοµο δεχα Λυζγα λα ναρρατιϖα εσ 
λα προπια ϖιδα ψ ελ ϕυεγο εσ α τραϖσ 
δε λο θυε λοσ νι〉οσ εστ〈ν ηαχιενδο, 
ρεχρεανδο, χονστρυψνδοσε. 

Νοσοτροσ νοσ ρεναρραµοσ, περο 
ταµβιν λοσ νι〉οσ, ελλοσ λλεγαν 
ηαβλαρ ψ ηαβλαρ ψ εσ αλλ δονδε 
τενεµοσ θυε εσταρ µυψ ατεντοσ α 
εσχυχηαρ λο θυε λοσ νι〉οσ νοσ 
θυιερεν δεχιρ ψ αη εστα µ〈σ µι 
λαβορ, τενερ λα ποσιβιλιδαδ δε τενερ 
οδο παρα τοδοσ λοσ θυε θυιεραν εν 
αλγν µοµεντο εξπρεσαρσε. 

Ηερραµιεντασ χοµο λα ναρρατιϖα, ελ 
αρτε ψ ελ ϕυεγο σιµβ⌠λιχο σον χλαϖεσ 
δεντρο δελ προχεσο δε απρενδιζαϕε 
δελ προγραµα πορθυε σον ϖιταλεσ 
παρα λα ρεχονστρυχχι⌠ν δελ σερ 
ηυµανο ψ παρα λασ φορµασ δε 
εξπρεσι⌠ν ε ιντεραχχι⌠ν χον λοσ 
νι〉οσ. 

7. ↵Θυ πιενσαν υστεδεσ δε λα 
παρτιχιπαχι⌠ν δε ινϖιταδοσ 
εσπεχιαλεσ θυε ενριθυεζχαν συσ 
χονοχιµιεντοσ? 

 Ψο χρεο θυε χαδα ινϖιταδο τενα 
υνα ιντενχιοναλιδαδ δε παρτε δελ 
γρυπο θυε γυιο ελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν. Περµεαβιλιζαρ α τοδοσ 
εν υν χαµπο εσπεχφιχο εν ελ θυε 
σε εσταβα τραβαϕανδο, φυερα λο 
φσιχο, φυερα λο ιντελεχτυαλ, φυερα λο 
εµοχιοναλ. 

Λα παρτιχιπαχι⌠ν δε ινϖιταδοσ 
εσπεχιαλεσ φυε χλαϖε πορθυε διερον 
λοσ λινεαµιεντοσ παρα φορταλεχερ ψ 
ενριθυεχερ λα παρτε εσπιριτυαλ, 
εµοχιοναλ, ψ φσιχα δε χαδα υνα δε 
λασ αγεντεσ εδυχατιϖασ. 

8. ↵Θυεδαν υστεδεσ σατισφεχηασ 
χον λο θυε λε βρινδ⌠ εστα πριµερα 
εξπεριενχια δελ προγραµα δε 
φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο? 

Ελ ϖαχο δε χιερτα µανερα εστ〈 εν 
ελ τραβαϕο δε νοσοτρασ, εσε 
χοµπροµισο ο εσα χονχιενχια δε σι 
δε λεερ, δε χοµπλεταρ λο θυε εστ〈 
ινχονχλυσο. Τενγο υν 
χονοχιµιεντο, αηορα λο τενγο θυε 
απλιχαρ. 

Νοσ φαλταρον υνασ τρεσ χλασεχιτασ 
µ〈σ. 
 
 
 

Λασ µαεστρασ ινδιχαν θυε δεβεν 
σεγυιρ τραβαϕανδο εν λο θυε 
απρενδιερον ψ απλιχαρλο δεντρο δε 
χαδα προχεσο δε ενσε〉ανζα χον 
συσ νι〉οσ. 
 
Λασ µαεστρασ σε σιντιερον ταν 
µοτιϖαδασ χον ελ προγραµα, θυε 
θυεραν υνασ χυαντασ σεσιονεσ 
µ〈σ. 

ΧΟΝΧΛΥΣΙΝ ΠΟΡ 
ΕΝΤΡΕςΙΣΤΑ∆Ο 

Ηαβλα δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο χοµο υν ιµπορταντεσ 
εσπαχιο θυε λε περµιτι⌠ ρεφλεξιοναρ 
σοβρε θυιν ερα ελλα µισµα, 
εντενδιενδο δεβε εντενδερσε 
πριµερο α ελλα µισµα παρα 
εντενδερ α λοσ δεµ〈σ, ϖιενδο λασ 

Ελ Προγραµα σιγνιφιχο παρα εστα 
µαεστρα δεϖολϖερ σοβρε συ παπελ 
χοµο ταλ, τρανσφορµ〈νδοσε α ελλα 
µισµα, εν λα µανερα δε ϖερ λα ϖιδα 
ψ εν λα µανερα εν θυε ϖε α λοσ 
οτροσ, ιµπρεγνανδο νο σολο συ 
παρτε προφεσιοναλ, σινο φαµιλιαρ. 
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χοσασ νεγατιϖασ δε συ ϖιδα νο 
χοµο προβλεµασ, σινο χοµο 
οπορτυνιδαδεσ λο χυαλ φυε ποσιβλε 
ασιµιλαρλο α µεδιδα θυε αϖανζαβα 
εν ελ προχεσο 

Σε〉αλα θυε αυνθυε αλ Προγραµα λε 
ηαχε φαλτα υνα µαψορ διϖυλγαχι⌠ν, 
σιεντε θυε εσ υνα προπυεστα µυψ 
ιντερεσαντε, χον ελεµεντοσ 
πεδαγ⌠γιχοσ θυε ποσιβιλιταν λα 
µεϕορ ρελαχι⌠ν χον λοσ νι〉οσ. 

ΦΟΧΥΣ ΓΡΟΥΠ ∆Ε ΜΑΕΣΤΡΑΣ 
ΠΡΕΣΕΝΤΕ ∆Ε ΛΑ ΠΡΙΜΕΡΑ ΕΞΠΕΡΙΕΝΧΙΑ ∆ΕΛ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ∆Ε ΦΟΡΜΑΧΙΝ ΡΕΣΙΓΝΙΦΙΧΑΝ∆Ο ΕΛ ς⊆ΝΧΥΛΟ Ε∆ΥΧΑΤΙςΟ 
Πρεγυντα ∆ιανα Μιλενα � µαεστρα δελ Ηογαρ 

Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ 
Χαρµεν Αµελια � µαεστρα δελ 
Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ 

Χονχλυσι⌠ν πορ πρεγυντα 

1. ↵Χ⌠µο ϖε λα αλιανζα χον 
οργανιζαχιονεσ ο φυνδαχιονεσ θυε 
χοντριβυψαν αλ σοστενιµιεντο δελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο? 

Εσ βυενο, εσ υνα νεχεσιδαδ, εσ υνα 
οπορτυνιδαδ, εσ αλγο θυε σι σε δα ιρα 
εν προϖεχηο δε τοδοσ παρα θυε 
Εντρετεϕιδοσ σε φορταλεζχα εν ελ βιεν 
δε λασ ινστιτυχιονεσ εδυχατιϖασ, δε λοσ 
νι〉οσ, δε λασ φαµιλιασ ψ χον εσο 
εσταµοσ ρεχονστρυψενδο εσε τεϕιδο 
θυε νεχεσιταµοσ δεσδε ελ νι〉ο ψ συ 
φαµιλια θυε εσ εν λτιµασ δονδε 
θυερεµοσ ιµπαχταρ. 

 Χονσιδερα θυε εσταβλεχερ εσ τιπο δε 
αλιανζασ ιρα εν προϖεχηο δε λα 
Φυνδαχι⌠ν ψ δε υνα γραν οπορτυνιδαδ 
παρα θυε ελ Προγραµα σε σιγα 
χονσολιδανδο. 

2. ↵Χ⌠µο χαλιφιχα λα ϖισιβιλιζαχι⌠ν 
δελ προγραµα α τραϖσ δελ υσο δε λα 
πυβλιχιδαδ ψ δε λοσ µεδιοσ δε 
χοµυνιχαχι⌠ν? 

 Ηαβρα θυε βυσχαρ γεντε θυε σεπα 
βασταντε δε λοσ µεδιοσ ψ δε θυ 
µανερα διφυνδιρ. 

Αυνθυε νο απορτα υνα χαλιφιχαχι⌠ν, 
πιενσα θυε παρα δαρ υνα µαψορ 
ϖισιβιλιζαχι⌠ν αλ Προγραµα εσ 
νεχεσαριο θυε θυιενεσ σεπαν δε 
µεδιοσ ασυµαν εστα λαβορ. 

Χονχλυσι⌠ν πορ εντρεϖισταδο ςε λα αλιανζα χον ινστιτυχιονεσ θυε 
χοντριβυψαν αλ σοστενιµιεντο, 
πατροχινιο ψ ρεχονοχιµιεντο δελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν χοµο αλγο 
µυψ ποσιτιϖο ψα θυε σε  χονσολιδαν 
λοσ ϖνχυλοσ θυε σε τεϕεν εντρε λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ, λοσ νι〉οσ, λοσ 
ϕ⌠ϖενεσ ψ λα φαµιλια. 

Χονσιδερα θυε εσ  περτινεντε βυσχαρ 
εστρατεγιασ ψ περσονασ ιδ⌠νεασ παρα 
διϖυλγαρ ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο, 
λογρανδο χαπταρ λα ατενχι⌠ν ταντο δε 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ, χοµο δε 
περσονασ θυε αψυδεν χον συσ 
ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ 
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ΦΟΧΥΣ ΓΡΟΥΠ ∆Ε ΜΑΕΣΤΡΑΣ 
ΦΥΤΥΡΟ ∆Ε ΛΑ ΠΡΙΜΕΡΑ ΕΞΠΕΡΙΕΝΧΙΑ ∆ΕΛ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ∆Ε ΦΟΡΜΑΧΙΝ ΡΕΣΙΓΝΙΦΙΧΑΝ∆Ο ΕΛ ς⊆ΝΧΥΛΟ Ε∆ΥΧΑΤΙςΟ 

 
Πρεγυντα ∆ιανα Μιλενα Χαµπο � µαεστρα δελ 

Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ χαλε〉ιτοσ 
Χαρµεν Αµελια γυερρερο � µαεστρα 

δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ 
Χονχλυσι⌠ν πορ πρεγυντα 

1. ∆εσδε συ περσπεχτιϖα ↵Θυ 
χαµβιοσ ο ελεµεντοσ νυεϖοσ σε 
ηαχεν νεχεσαριοσ παρα ινχλυιρ 
δεντρο δελ προγραµα δε φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο εν υνα πρ⌠ξιµα 
οπορτυνιδαδ? 

 Χοµο νο σοµοσ µυψ λεχτορασ ψ εσα 
εσ λα σεµιλλα θυε ψα εστ〈 γερµινανδο 
ψ θυε τιενε θυε δαρ ρεσυλταδοσ εν υνο 
µισµο, εντονχεσ εν πριµερα ινστανχια 
διϕιµοσ θυε νεχεσιταµοσ 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 2 παρα θυε 
ποδαµοσ ηαχερ µ〈σ αν〈λισισ δε λοσ 
τεξτοσ ψ ποδαµοσ ηαχερ µ〈σ ρεδεσ 
ιντερτεξτυαλεσ. 

Θυισιερα οτρο Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο 
παρα σεγυιρ τενιενδο µ〈σ 
εξπεριενχιασ χοµο λασ θυε λεσ οφρεχι⌠ 
λα πριµερα εξπεριενχια. 

2. ↵Θυ χριτεριοσ θυισιερα θυε σε 
τυϖιερα εν χυεντα αλ µοµεντο δε 
σελεχχιοναρ λασ οργανιζαχιονεσ χον 
λασ χυαλεσ σε εσταβλεχερα υνα 
ποσιβλε αλιανζα εστρατγιχα? 

Ιµποσιβλε ηαχερ εθυιπο χον αλγυιεν 
θυε ϖα α ηαλαρ εν διρεχχι⌠ν χοντραρια, 
θυε ϖαψα εν χοντραϖα δε τυσ 
πρινχιπιοσ ψ δε τυσ ϖαλορεσ θυε εσ λο 
θυε νο σε νεγοχια. 
 
Σι εσ αλγο θυε ϖα ενφιλαδο α λο µισµο 
ψ εσ αλγο θυε Εντρετεϕιδοσ νο 
χοντεµπλαβα, περο θυε ϖα α απορταρ 
σερ〈 ριθυεζα παρα Εντρετεϕιδοσ. 

 Α τενερ εν χυεντα εν λα αλιανζα χον 
οτρασ φυνδαχιονεσ σερια θυε 
τραβαϕαραν βαϕο υνα µισµα φιλοσοφα 
παρα σε ιντερεσεν πορ ηαχε συ απορτε 
ρεσπεχτιϖο. 

3. ↵Χονσιδερα θυε δεβεραν 
ϖινχυλαρσε αλ προγραµα δε 
φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο οτροσ γρυποσ, 
προφεσιοναλεσ υ οργανιζαχιονεσ? 

 
 
 
 

∆επενδερα δε λο θυε ηιζο ελ εθυιπο 
εν λα πριµερα σεσι⌠ν θυε τυϖιµοσ θυε 
εσ χαραχτεριζαρ ελ γρυπο θυε λλεγα: θυε 
εσ λο θυε µ〈σ λεσ ινθυιετα, θυε εσ λο 
θυε δετεχταν δε εσα πριµερα 
χαραχτεριζαχι⌠ν ψ αη σε δα χυεντα ελ 
εθυιπο θυ εσ λο θυε νεχεσιταν.   

∆επενδιενδο δελ γρυπο ποβλαχιοναλ ψ 
δε λασ νεχεσιδαδεσ θυε σε δετεχτεν 
δελ µισµο, σερια χονϖενιεντε 
ινϖολυχραρ µ〈σ ινϖιταδοσ εσπεχιαλεσ. 

4. ↵Εσταραν δισπυεστασ α παρτιχιπαρ 
δε λα σεγυνδα ϖερσι⌠ν δελ 
προγραµα Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο? 

Σιιιιιι Χλαρο θυε σι. Λασ µαεστρασ σιντιερον ταντο αµορ ψ 
ταντα µοτιϖαχι⌠ν πορ ελ προγραµα θυε 
εσταραν δισπυεστασ α ρεπετιρ εστα 
εξπεριενχια. 

Χονχλυσι⌠ν πορ εντρεϖισταδο Ρεσαλτα λα ιµπορτανχια δε εσταβλεχερ 
αλιανζασ χον φυνδαχιονεσ θυε 
φυνχιονεν βαϕο λοσ µισµοσ ϖαλορεσ ψ 
πρινχιπιοσ δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ. 

Θυιερε χονϖερτιρσε εν υνα γραν 
λεχτορα ψ απρενδερ δε µ〈σ τεξτοσ, 
παρα λο χυαλ λε γυσταρα υνα σεγυνδα 
εξπεριενχια δε εστε προγραµα ψ σι σε 
ινχλυψεν οτροσ προφεσιοναλεσ ο νο 
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δεπενδε δελ γρυπο δε περσονασ χον 
λασ θυε σε τραβαϕε εν συ δετερµιναδο 
µοµεντο. 
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Αν〈λισισ δε λοσ ρεσυλταδοσ δελ φοχυσ γρουπ δε λασ µαεστρασ δε λα πριµερα 
ϖερσι⌠ν δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο: 

 

Ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ΡςΕ, τρανσφορµ⌠ προφεσιοναλ ψ περσοναλµεντε λα 
ϖιδα δε λασ µαεστρασ, δεβιδο α θυε φυε υν εσπαχιο θυε λεσ αψυδ⌠ α εντενδερ λα 
λαβορ δελ δοχεντε, α απρενδερ δε λασ εξπεριενχιασ δε λοσ δεµ〈σ ψ ρεϖαλοραρ 
περµανεντεµεντε τοδοσ λοσ χονοχιµιεντοσ θυε ελλασ λεσ τρανσµιτεν α νι〉οσ ψ 
ϕ⌠ϖενεσ. 

 

Λασ µαεστρασ ρεχονοχεν θυε ηαχε φαλτα υν µαψορ ιµπαχτο ψ υνα µαψορ 
διϖυλγαχι⌠ν δελ προγραµα εν λα σοχιεδαδ, παρα ελλο εσ ιµπορταντε ηαχερ λλεγαρ 
ηαστα λασ Σεχρεταριασ ο Μινιστεριοσ δε Εδυχαχι⌠ν, ταµβιν ηαχερ υσο δε λασ 
ρεδεσ σοχιαλεσ χον ελ φιν δε ινχεντιϖαρ α θυε µ〈σ περσονασ ηαγαν παρτε δε λα 
ινιχιατιϖα ψ βυσχαρ περσονασ θυε τενγαν δοµινιο δε λοσ µεδιοσ δε 
χοµυνιχαχι⌠ν παρα ασ λογραρ υνα µαψορ διφυσι⌠ν δελ προγραµα. 

 

Λασ µαεστρασ χονσιδεραν θυε ελ προγραµα πρεσεντα υνασ φορταλεζασ θυε σον 
θυε  χυεντα χον υν γραν γρυπο δε προφεσιοναλεσ, δε ταλλεριστασ ψ χονφερενχιστασ, 
εσ µυψ ποσιτιϖα λα αλιανζα θυε σε ηα εσταβλεχιδο χον λα Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα παρα λλεϖαρ α χαβο ελ προγραµα ψ λοσ τεξτοσ σοβρε λοσ χυαλεσ σε 
τραβαϕαρον φυερον δε συ αγραδο; λο θυε δενοτα υνα προπυεστα µυψ βιεν 
πλαντεαδα. Εν χυαντο α λασ δεβιλιδαδεσ, ελλασ ηυβιεραν θυεριδο τενερ µ〈σ 
τιεµπο παρα δισφρυταρ δε λα εξπεριενχια. 

 

Παρα λασ µαεστρασ φυε µυψ µοτιϖαδορ ποδερ τενερ λα οπορτυνιδαδ δε ϖιϖιρ ελ 
προγραµα Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο δεβιδο α θυε θυεραν σεγυιρ 
πρεπαρ〈νδοσε χοµο αγεντεσ εδυχατιϖοσ. 

 

 Ηερραµιεντασ χοµο λα ναρρατιϖα, ελ ϕυεγο  ψ ελ αρτε σον µυψ τιλεσ παρα 
τρανσµιτιρ χονοχιµιεντοσ ψ νυεϖασ φορµασ δε απρενδιζαϕε εν λοσ νι〉οσ ψ εν λα 
ϕυϖεντυδ ψα θυε λεσ περµιτε ρεχονστρυιρσε ψ φορµαρσε χοµο σερεσ ηυµανοσ ψ 
ποδερ γενεραρ τοδο τιπο δε εξπρεσιονεσ ψ δε ρελαχιονεσ χον λοσ δεµ〈σ. 
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 Λα ιντερϖενχι⌠ν ψ παρτιχιπαχι⌠ν δε ινϖιταδοσ εσπεχιαλεσ εν λασ σεσιονεσ δελ 
προγραµα ΡςΕ περµιτι⌠ περµεαβιλιζαρ ελ χαµπο δε λο φσιχο, λο ιντελεχτυαλ, λο 
εµοχιοναλ, λο εσττιχο, περµιτιενδο υνα φορµαχι⌠ν δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ 
ιντεγραλ. 

 

∆ιανα Μιλενα, υνα δε λασ µαεστρασ δε Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ ϖε χοµο υνα 
γραν οπορτυνιδαδ παρα λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ ψ παρα ελ προγραµα ΡςΕ, λα 
αλιανζα χον οτρασ φυνδαχιονεσ πορθυε απορτα αλ φορταλεχιµιεντο δε λο θυε σε 
πυεδα δαρ δεσδε λασ ινστιτυχιονεσ εδυχατιϖασ ψ δεσδε λασ φαµιλιασ α λοσ νι〉οσ ψ 
α λοσ ϕ⌠ϖενεσ. 

 

Λασ µαεστρασ σε〉αλαν θυε λα σελεχχι⌠ν δε λασ φυνδαχιονεσ ο ινστιτυχιονεσ χον 
λασ θυε σε βυσχαν ενταβλαρ υνα αλιανζα ο χονϖενιο ελ παρα πατροχινιο ψ 
ρεχονοχιµιεντο δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ΡςΕ, δεβεν τραβαϕαρ ψ φυνχιοναρ 
βαϕο πρινχιπιοσ ψ ϖαλορεσ σιµιλαρεσ α λοσ δε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ 
Εντρετεϕιδοσ 

 

Χον ρεσπεχτο α τενερ οτροσ ινϖιταδοσ εσπεχιαλεσ εν πρ⌠ξιµασ ϖερσιονεσ δε ΡςΕ, 
εσο δεπενδερ〈 δε λασ νεχεσιδαδεσ ε ινθυιετυδεσ δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ 
θυε σε ενχυεντρεν παρτιχιπανδο εν ελ προγραµα. 

 

Λασ µαεστρασ σε σιντιερον ταν α γυστο χον λο θυε ελ προγραµα λεσ απορτ⌠ α συσ 
ϖιδασ, θυε εσταραν δισπυεστασ α σερ παρτε δε υνα πρ⌠ξιµα οπορτυνιδαδ ο 
ϖερσι⌠ν  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

141 

 

Χυαδρο 11.  ΧΑΡΑΧΤΕΡΙΖΑΧΙΝ ∆Ε ΙΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΕΣ Ο ΦΥΝ∆ΑΧΙΟΝΕΣ 

ΝΟΜΒΡΕ ∆Ε 
ΛΑΣ 

ΙΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΕΣ  

↵ΘΥΙ⊃ΝΕΣ ΣΟΝ? ΤΙΠΟ ∆Ε 
ΟΡΓΑΝΙΖΑΧΙΝ 

↵ΘΥ⊃ ΗΑΧΕΝ? ↵ΧΜΟ ΣΕ 
ΑΧΧΕ∆Ε Α 

ΕΛΛΟΣ? 

↵ΘΥ⊃ ΛΕΣ 
ΙΝΤΕΡΕΣΑ? 

↵ΘΥΙ⊃ΝΕΣ ΛΑ 
ΧΟΝΦΟΡΜΑΝ? 

 
∆ΕΣΧΡΙΠΤΙςΟ ∆Ε ΧΑ∆Α ΙΤΕΜ 

Εν εστα χασιλλα σε 
χολοχα ελ νοµβρε 
δε τοδασ λασ 
φυνδαχιονεσ ο 
ινστιτυχιονεσ α λασ 
χυαλεσ σε λεσ ηαχε 
ελ ραστρεο 

Αθυ ϖα 
ινφορµαχι⌠ν 
ρελαχιοναδα εν 
χυαντο α λα 
µισι⌠ν, λα ϖισι⌠ν, 
τιεµπο δε 
εξιστενχια δε λα 
οργανιζαχι⌠ν  ψ ελ 
ενφοθυε δε συ 
λαβορ. 

Ινδιχαρ σι εσ υνα 
οργανιζαχι⌠ν 
πριϖαδα, πβλιχα, 
σιν 〈νιµο δε 
λυχρο, υνα Ονγ ο 
δε χυαλθυιερ οτρα 
νδολε. 

Μενχιοναρ λοσ  
χαµποσ δε αχχι⌠ν 
εν λοσ θυε τραβαϕα, 
συσ αχτιϖιδαδεσ ψ 
συσ προψεχτοσ. 

Ινδιχαρ χυ〈λεσ σον 
λασ ϖασ δε 
χονταχτο: 
περσοναλ, ονλινε ψ 
τελεφ⌠νιχο 

Σε〉αλαρ χυ〈λεσ 
σον συσ 
νεχεσιδαδεσ ο συσ 
µαψορεσ 
πρεοχυπαχιονεσ 
εν λασ θυε 
ενφοχαν συσ 
αχτιϖιδαδεσ ο 
προψεχτοσ  

Λασ περσονασ θυε 
ιντεγραν λασ 
φυνδαχιονεσ ο 
ινστιτυχιονεσ: 
διρεχτιϖοσ, 
χολαβοραδορεσ, 
ασιστεντεσ, ετχ 

ΗΑΛΛΑΖΓΟΣ ΜℑΣ ΡΛΕςΑΝΤΕΣ ΕΝΤΡΕ ΛΑΣ ΦΥΝ∆ΑΧΙΟΝΕΣ Ε ΙΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΕΣ 

 Λασ φυνδαχιονεσ α 
λασ θυε σε λεσ ηιζο 
ελ ραστρεο χοινχιδεν 
εν θυε εστασ  
τραβαϕαν πορ 
µεϕοραρ λα χαλιδαδ 
δε ϖιδα δε λοσ 
νι〉οσ,  ϕ⌠ϖενεσ ψ 
χοµυνιδαδεσ µ〈σ 
ϖυλνεραβλεσ ψ χον 
υνασ βαϕασ 
χονδιχιονεσ 

Σε ενχοντραρον 
οργανιζαχιονεσ  δε 
τιπο µιξτα, 
ινδεπενδιεντε, νο 
γυβερναµενταλ , σιν 
〈νιµο δε λυχρο, 
πριϖαδα, 
ιντερναχιοναλ χον 
χαρ〈χτερ 
γυβερναµενταλ, ψ 
εµπρεσαριαλ 

Αλγυνασ δε λασ 
φυνδαχιονεσ 
εϕεχυταν ο 
δεσαρρολλαν 
προψεχτοσ εν 
εδυχαχι⌠ν, 
νυτριχι⌠ν, δεσαρρολλο 
σοχιαλ, 
εµπρενδιµιεντο; 
τοδο αθυελλο θυε 
χονλλεϖε αλ 
προγρεσο δε λασ 

∆ιρεχταµεντε α  
λασ σεδεσ δε χαδα 
φυνδαχι⌠ν, πορ 
χορρεο ελεχτρ⌠νιχο, 
υσο δε ρεδεσ 
σοχιαλεσ ψ πορ ϖα 
τελεφ⌠νιχα  

Λασ φυνδαχιονεσ 
θυε ηαχεν συσ 
απορτεσ 
εχον⌠µιχοσ α λοσ 
προψεχτοσ δε οτρασ 
φυνδαχιονεσ λεσ 
ιντερεσα βενεφιχιαρ 
α λασ χοµυνιδαδεσ 
ψ α λασ ποβλαχιονεσ 
µ〈σ νεχεσιταδασ 
δε χιυδαδεσ χοµο 
Χαλι, Μεδελλν, 

ϑυντασ ∆ιρεχτιϖασ 

Πρεσιδεντεσ 

Χανταντεσ 
ρεχονοχιδοσ χοµο 
Σηακιρα 

Εµπρεσαριοσ 

ϑεφεσ ψ περσονασ 
εξπερτασ εν 
εδυχαχι⌠ν. 
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σοχιαλεσ ψ 
εχον⌠µιχασ. Σε 
πρεοχυπαν πορθυε 
δεσδε λα εδυχαχι⌠ν 
σε πυεδαν 
δεσαρρολλαρ µεϕορεσ 
οπορτυνιδαδεσ παρα 
νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ. 

χοµυνιδαδεσ ψ δελ 
µεϕοραµιεντο δε 
συ χαλιδαδ δε ϖιδα 
ψ οτρασ α παρτιρ δε 
λοσ προψεχτοσ θυε 
λλεϖαν α αχαβο 
οτρασ φυνδαχιονεσ 
δαν λοσ ρεχυρσοσ 
φινανχιεροσ παρα 
σαχαρλοσ αδελαντε, 
ταλ εσ ελ χασο δε λα 
Φυνδαχι⌠ν Βερνανδ 
ςαν Λεερ ψ λα 
Φυνδαχι⌠ν 
Αλϖαραλιχε 

Βογοτ〈 ψ 
Βαρρανθυιλλα. 

Λασ φυνδαχιονεσ 
θυε λλεϖαν α χαβο 
συσ προψεχτοσ 
διρεχταµεντε λεσ  
ιντερεσα µεϕοραρ λασ 
οπορτυνιδαδεσ δε 
δεσϖενταϕα εν λα 
θυε σε ενχυεντραν 
µυχηοσ νι〉οσ ψ 
ϕ⌠ϖενεσ, βασανδο 
συσ εσφυερζοσ 
σοβρε τοδο εν 
πολτιχασ πβλιχασ  ψ 
εν προγραµασ 
εδυχατιϖοσ, εν 
δονδε ελ τενερ εν 
χυεντα λα φορµαχι⌠ν 
ψ λα χαπαχιταχι⌠ν δε 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ 
εσ φυνδαµενταλ 
παρα λογραρ υνα 
εδυχαχι⌠ν δε αλτα 
χαλιδαδ. 

Λασ φυνδαχιονεσ 
θυε φυερον 
ραστρεαδασ λασ υνε 
υνα γραν 
µοτιϖαχι⌠ν πορ 

Χυαδρο 11 (χοντινυαχι⌠ν) 
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βρινδαρ ελ χυιδαδο ψ 
λα προτεχχι⌠ν θυε 
σε νεχεσιτα α λα 
πριµερα ινφανχια ψ α 
λα ϕυϖεντυδ. 
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9.  ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΑ 

 

Χυαδρο 12. Χρονογραµα δε αχτιϖιδαδεσ δε λα πασαντα 

 

 ΜΕΣΕΣ ϑυνιο ϑυλιο αγοστο σεπτιεµβρε 
         ΣΕΜΑΝΑΣ 

ΑΧΤΙςΙ∆Α∆ΕΣ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

∆ιαγν⌠στιχο 
γενεραλ: 
ινφορµαχι⌠ν δε λασ 
φυνδαχιονεσ, 
χοµυνιχαχι⌠ν 
οργανιζαχιοναλ ψ 
προγραµα δε 
φορµαχι⌠ν 

Ελαβοραχι⌠ν φορµατο  
δε Εντρεϖιστασ  

Ξ Ξ               

Ελαβοραχι⌠ν φορµατο 
Φοχυσ γρουπ 

 Ξ Ξ              

Απλιχαχι⌠ν δε λα 
εντρεϖιστα α ∆ιρεχτιϖοσ 
δε λα Φυνδαυτ⌠νοµα ψ 
Εντρετεϕιδοσ. 

   Ξ Ξ            

Απλιχαχι⌠ν δελ φοχυσ 
γρουπ α εθυιπο δε 
τραβαϕο δε λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ 
ψ µαεστρασ δε λα 
πριµερα εξπεριενχια δε 
ΡςΕ. 

    Ξ Ξ           

Οβσερϖαχι⌠ν ψ ρεϖισι⌠ν 
δε δοχυµεντοσ. 

      Ξ Ξ Ξ        

Αν〈λισισ δε λα Σιστεµατιζαχι⌠ν δε λα         Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ   
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ινφορµαχι⌠ν 
ρεχοπιλαδα 

ινφορµαχι⌠ν 
ρεχολεχταδα δε λασ 
εντρεϖιστασ, ελ φοχυσ 
γρουπ ψ δοχυµεντοσ 
ιµπρεσοσ ψ διγιταλεσ. 

Ιµπλεµενταχι⌠ν 
δε λα εστρατεγια  
δε χοµυνιχαχι⌠ν  

Σοχιαλιζαχι⌠ν δε λα 
προπυεστα χον λα 
Ινστιτυχι⌠ν ψ ελ πβλιχο 
εξτερνο. 

              Ξ Ξ 
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10. ΡΕΧΥΡΣΟΣ 

 
10.1 ΡΕΧΥΡΣΟΣ ΗΥΜΑΝΟΣ  

 
• Ψεννψ ςιϖιανα Χρυζ Πρεζ, ∆οχεντε ψ Ασεσορα δε λα πασαντα ινστιτυχιοναλ 

Φυνδαυτ⌠νοµα � Εντρετεϕιδοσ. 
 
 

• Φελιπε Ηυρταδο, ∆ιρεχτορ Εϕεχυτιϖο δε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα. 
 
 

• ℑνγελα Μαρα ∆υθυε; ∆ιρεχτορα, Φυνδαδορα ψ Ταλλεριστα  δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ. 

 
 
• Χαρολινα ∆υθυε Βοτερο, Φυνδαδορα δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 

 
 

• Εθυιπο δε τραβαϕο δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 
 
 

• Βιβιανα Εσχοβαρ, Ασιστεντε δε Φελιπε Ηυρταδο. 
 
 
• Μαεστρασ θυε παρτιχιπαρον εν λα πριµερα εξπεριενχια δελ προγραµα δε 

φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο. 
 

10.2 ΡΕΧΥΡΣΟΣ Φ⊆ΣΙΧΟΣ 
 
 
Χοµπυταδορ 
 
Ιµπρεσορα 

∨τιλεσ δε εσχριτοριο: λαπιχεροσ, λ〈πιζ, βορραδορ, σαχαπυντασ, παπελ 
 
Μεµοριασ ΥΣΒ 
 
∆οχυµεντοσ ιµπρεσοσ 
 
∆οχυµεντοσ διγιταλεσ 

ςιδεο Ινστιτυχιοναλ Φυνδαυτ⌠νοµα. 
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ςιδεοσ δελ προγραµα δε φορµαχι⌠ν � διπλοµαδο Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςινχυλο 
Εδυχατιϖο δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 

 

10.3  ΡΕΧΥΡΣΟΣ ΦΙΝΑΝΧΙΕΡΟΣ 

 

Χυαδρο 13. Χοστοσ δε ιµπλεµεντοσ υτιλιζαδοσ δυραντε λα ελαβοραχι⌠ν δελ 
τραβαϕο δε γραδο 

 

ΧΑΝΤΙ∆Α∆ ∆ΕΣΧΡΙΠΧΙΝ ςΑΛΟΡ ΡΕΣΠΟΝΣΑΒΛΕ 

1 Γραβαδορα ∃ 125.000 Πασαντε 

1 Χοµπυταδορ 
πορτ〈τιλ 

∃ 1.500.000 Πασαντε 

1 Ιµπρεσορα ∃ 100.000 Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα 

2 Ρεσµα δε 
παπελ 

∃ 24.000 χ/υ Πασαντε 

1 Εσπαχιο φσιχο 
δε λα Χ〈µαρα 
δε Γεσελλε 

 Υνιϖερσιδαδ 
Αυτ⌠νοµα δε 
Οχχιδεντε 
(ΥΑΟ) 

 Ιντερνετ   ΥΑΟ 

2 Χδ ∃ 2.000 Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα  

 Οφιχινα δε 
Φυνδαυτ⌠νοµα 

 Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα 

(ΦΥΑΟ) 

2 Ρεφριγεριοσ 
παρα λοσ 
ινϖιταδοσ α λοσ 
φοχυσ γρουπ 

∃ 30.000 Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα 

(ΦΥΑΟ)  

 

Τοταλ  ∃ 1.781.000  
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Χυαδρο 14. Πρεσυπυεστο ϖιδεο µεµοριασ δε ϖιδα ψ εξπεριενχιασ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ 

 

ΡΕΧΥΡΣΟ ςΑΛΟΡ ∆ΙΑ ∆ΙΑΣ Α 
ΤΡΑΒΑϑΑΡ 

ςΑΛΟΡ ΤΟΤΑΛ 

Χαµαρ⌠γραφο ∃ 100.000 3 ∃ 300.000 

Τρανσπορτε ∃ 1.600 (2 
πασαϕεσ πορ δα) 

3 ∃ 7.200 

Εδιχι⌠ν ∃ 100.000 3 ∃ 300.000 

Τοταλ   ∃ 607.200 

 

Χυαδρο 15.  Πρεσυπυεστο ιµπρεσι⌠ν ψ δισε〉ο χαρτιλλα ινφορµατιϖα Προγραµα 
δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο 

 

 

 

 

 

ΡΕΧΥΡΣΟ ΧΑΝΤΙ∆Α∆ ςΑΛΟΡ 
ΥΝΙΤΑΡΙΟ 

ςΑΛΟΡ ΤΟΤΑΛ 

Τραβαϕο δελ 
δισε〉αδορ γρ〈φιχο 

Σε δισε〉α αλ 
οριγιναλ, παρα 
λλεϖαρλα α 
ιµπρεσι⌠ν. 

Εντρε ∃80.000 ψ ∃ 
120.000 πεσοσ 

ςαλορ µ〈ξιµο 
∃120.000 

Ιµπρεσι⌠ν (ινχλυψε 
παπελ προπαλ χοτε, 
φυλλ χολορ, ταµα〉ο 
χαρτα πλεγαδο 
δοβλε) 

500 χαρτιλλασ ∃ 3.965 ∃ 2.299.700 

Τοταλ   ∃ 2.419.700 

ςαλορ προδυχτοσ δε λα εστρατεγια δε χοµυνιχαχι⌠ν: ∃ 3.026.900 
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11.  ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝΕΣ 

 

Λα ελαβοραχι⌠ν δε υνα χαρτιλλα ινφορµατιϖα σοβρε ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο, εσ υν προδυχτο θυε αψυδα α 
χοµπλεµενταρ δε µανερα µ〈σ σολιδα ψ φυερτε λασ ηερραµιεντασ δε 
χοµυνιχαχι⌠ν θυε σε ηαν ϖενιδο υσανδο  χοµο ελ ϖοζ α ϖοζ, λασ ϖισιτασ α 
χολεγιοσ ψ α λοσ ϕαρδινεσ ινφαντιλεσ, λασ πιεζασ πυβλιχιταριασ ψ λοσ χορρεοσ 
ελεχτρ⌠νιχοσ; περµιτιενδο αδεµ〈σ θυε αλ µοµεντο δε εντρεγ〈ρσελε α λασ 
φυνδαχιονεσ χοµο πβλιχοσ εστρατγιχοσ παρα λα αλιανζα, πυεδαν χονοχερ δε 
µανερα χλαρα ψ χοµπλετα λα προπυεστα δε φορµαχι⌠ν παρα λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ ψ σε µοτιϖεν α χοντριβυιρ εχον⌠µιχαµεντε χον ελ µισµο. 

 

Χονοχερ λοσ δεταλλεσ ψ λασ χαραχτερστιχασ δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο ψ λασ εξπεριενχιασ δε λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ θυε παρτιχιπαρον εν συ πριµερα ϖερσι⌠ν εν ελ α〉ο 2011, α παρτιρ δε λα 
ινφορµαχι⌠ν συµινιστραδα πορ ελ ∆ιρεχτορ δε Φυνδαυτ⌠νοµα, λασ Φυνδαδορασ ψ ελ 
εθυιπο δε τραβαϕο δε Εντρετεϕιδοσ ψ λασ δοσ µαεστρασ δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ 
Χαλε〉ιτοσ; απορτ⌠ σιγνιφιχατιϖαµεντε εν λα χονστρυχχι⌠ν δε λα ινφορµαχι⌠ν δε λα 
χαρτιλλα ινφορµατιϖα σοβρε ελ προγραµα, προδυχτο χοµυνιχατιϖο θυε διριγιδο α λασ 
φυνδαχιονεσ θυε πατροχινεν  ψ λε γενερεν ρεχονοχιµιεντο αλ προγραµα. 

 

Ελ αχερχαµιεντο ψ ελ χονταχτο διρεχτο χον ελ ∆ιρεχτορ δε λα Φυνδαχι⌠ν 
Φυνδαυτ⌠νοµα, λασ φυνδαδορασ δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ, λοσ µιεµβροσ δελ 
εθυιπο δε τραβαϕο δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ ψ δοσ δε λασ µαεστρασ δελ Ηογαρ 
Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ φυε µυψ ιµπορταντε πορθυε α τραϖσ δε εστασ περσονασ σε 
λογρ⌠ οβτενερ ινφορµαχι⌠ν δε πριµερα µανο αχερχα δε Φυνδαυτ⌠νοµα  ψ 
Εντρετεϕιδοσ, λα χοµυνιχαχι⌠ν α νιϖελ ιντερνο ψ ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο. 

 

Ηαβερ ρεαλιζαδο ελ ραστρεο δε λασ δε λασ ινστιτυχιονεσ ψ φυνδαχιονεσ πορ ιντερνετ 
χον λασ χυαλεσ σε ποδρα εσταβλεχερ υν ϖνχυλο παρα θυε εστασ ηαγαν συ 
χοντριβυχι⌠ν εχον⌠µιχα φυε  ϖιταλ δεντρο δε εστε προχεσο δε ινϖεστιγαχι⌠ν 
πορθυε σε πυδο ιδεντιφιχαρ ψ δετεχταρ αθυελλασ θυε τραβαϕαν βαϕο λοσ µισµοσ 
πρινχιπιοσ ψ λνεασ δε ιντερϖενχι⌠ν θυε τιενεν λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ, ινχλυσο αθυελλασ θυε σιν εϕεχυταρ προψεχτοσ προπιοσ, 
ρεσπαλδαν εχον⌠µιχαµεντε λοσ προψεχτοσ δε οτρασ οργανιζαχιονεσ λο θυε εσ 
ινδισπενσαβλε παρα θυε εξιστα υνα µοτιϖαχι⌠ν πορ παρτε δε λοσ πβλιχοσ 
εστρατγιχοσ αλ µοµεντο δε ηαχερ υνα λαζο δε χοοπεραχι⌠ν χον ελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο. 
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Ηαχερ εστα πασαντα περµιτι⌠ εντενδερ θυε προγραµασ εδυχατιϖοσ ψ δε 
φορµαχι⌠ν χοµο Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο παρα αγεντεσ εδυχατιϖοσ 
θυε ινχιδεν εν λα ενσε〉ανζα ψ υνασ µεϕορεσ πρ〈χτιχασ δε απρενδιζαϕε παρα λοσ 
νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ, σον ινδισπενσαβλεσ παρα ελ δεσαρρολλο δε υνα σοχιεδαδ ψ λοσ 
προψεχτοσ δε ϖιδα δε χαδα ινδιϖιδυο, πορ ενδε ελ ποδερ  φορταλεχερ εστε 
προγραµα, δανδο υνα µαψορ διφυσι⌠ν ψ χονοχιµιεντο εντρε θυιενεσ χυενταν χον 
λοσ ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ χοντριβυψε α  θυε πυεδα τενερ περµανενχια ψ  θυε 
χαδα ϖεζ σεαν µ〈σ λοσ µαεστροσ, λοσ παδρεσ δε φαµιλια, λασ µαδρεσ 
χοµυνιταριασ, εντρε οτροσ, λοσ θυε πυεδαν λλεγαρ α τενερ α συ αλχανχε υν 
προγραµα χοµο εστοσ παρα σεγυιρσε αφιανζανδο εν συ λαβορ. 

 

Εστα πασαντα ταµβιν περµιτι⌠ χοµπρενδερ θυε νο βαστα χον ενφοχαρσε ηαχια 
λοσ πβλιχοσ θυε τραβαϕαν χον νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ, δε ιγυαλ µανερα, εσ νεχεσαριο 
οριενταρ λα µιραδα ηαχια λοσ πβλιχοσ θυε χον υν ιδεαλ δε ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ, 
χον ιντερσ δε φορταλεχερ λα προφεσι⌠ν δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ ψ δε χονστρυιρ 
υνασ µεϕορεσ χαπαχιδαδεσ ψ ηαβιλιδαδεσ εν λοσ νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ, σιεντεν 
πρεοχυπαχι⌠ν ψ µοτιϖαχι⌠ν πορ αποψαρ εχον⌠µιχαµεντε ψ δαρ ρεσπαλδο αλ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο. 
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12.  ΡΕΧΟΜΕΝ∆ΑΧΙΟΝΕΣ 

 

Λα χαρτιλλα ινφορµατιϖα σερϖιρ〈 χοµο υν προδυχτο χοµυνιχατιϖο θυε περµιτιρ〈 
προµοϖερ ψ διϖυλγαρ χον µαψορ φυερζα ελ προγραµα δε Φορµαχι⌠ν ΡςΕ εντρε 
συσ πβλιχοσ εστρατγιχοσ, σιν εµβαργο σε δεβε χοντινυαρ χον λα διϖυλγαχι⌠ν δελ 
προγραµα πορ µεδιο δε λασ ηερραµιεντασ δε χοµυνιχαχι⌠ν θυε σε ηαν ιδο 
υτιλιζανδο ηαστα ελ µοµεντο, χοµο λοσ χορρεοσ ελεχτρ⌠νιχοσ, ελ ϖοζ α ϖοζ, λασ 
ϖισιτασ ψ λασ χαρτελερασ θυε σε δεϕαν εν λασ ινστιτυχιονεσ, ελ φολλετο ψ ελ ϖολαντε; 
δεβιδο α θυε ηαν σερϖιδο παρα ατραερ ελ ιντερσ δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ ψ 
τενερ υν χονταχτο διρεχτο χον λοσ µισµοσ. 

 

Παρα ιντερϖενιρ εν λα σολυχι⌠ν δε υνα προβλεµ〈τιχα δε υνα οργανιζαχι⌠ν νο σολο 
βαστα χον τενερ αχχεσο α λα δοχυµενταχι⌠ν ψ λοσ αρχηιϖοσ θυε εστα πυεδα 
προπορχιοναρ χοµο φυεντεσ σεχυνδαριασ, ταµβιν εσ ιµπορταντε εσταβλεχερ υν 
χονταχτο χον λασ περσονασ, χοµο φυεντεσ πριµαριασ θυε ηαχεν παρτε δε λα 
µισµα πορθυε περµιτε γενεραρ υν αχερχαµιεντο, λογρανδο οβτενερ δε µανερα 
ϖιϖα ψ ϖεραζ λα ινφορµαχι⌠ν θυε σε εστ ρεθυιριενδο εν συ µοµεντο. 

 

Εσ ιµπορταντε θυε εντρε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα ψ λα Φυνδαχι⌠ν 
Εντρετεϕιδοσ λογρεν εσταβλεχερ ϖνχυλοσ ο αλιανζασ χον οτρασ φυνδαχιονεσ, 
οργανιζαχιονεσ ο ινστιτυχιονεσ παρα θυε ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο λογρε τενερ ϖαριαδοσ λαζοσ δε χοοπεραχι⌠ν ψ σοπορτε 
εχον⌠µιχο ψ ασ ηαχερ θυε ελ προγραµα πυεδα τενερ υνα µαψορ εξπανσι⌠ν 
εντρε λασ ινστιτυχιονεσ εδυχατιϖασ α θυιενεσ χαδα ϖεζ µ〈σ λεσ πρεοχυπα λα 
µανερα εν θυε δεβεν ατενδερ λα εδυχαχι⌠ν ιντεγραλ δε µυχηοσ νι〉οσ ψ 
ϕ⌠ϖενεσ. 

 

Μαντενερ ελ ιντερσ πορ ενταβλαρ αλιανζασ χον οργανιζαχιονεσ θυε σε ιντερεσαν 
πορ προµοϖερ αχχιονεσ οριενταδασ α λα ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ ψ εσπεχιαλµεντε 
χον αθυελλασ θυε ϖεν εν λα εδυχαχι⌠ν υνα µανερα δε µεϕοραρ ελ δεσαρρολλο 
σοχιαλ ψ προφεσιοναλ δε λασ χοµυνιδαδεσ. 

 

Σιεµπρε θυε σε πιενσε εν ηαχερ χυαλθυιερ τιπο δε αλιανζα ο χονϖενιο χον οτρασ 
φυνδαχιονεσ υ οργανιζαχιονεσ, σε συγιερε θυε πρεϖιαµεντε σε ρεϖισε χυ〈λεσ 
σον συσ νεχεσιδαδεσ ο εξπεχτατιϖασ φρεντε αλ προβλεµα θυε σε βυσχα αφρονταρ. 
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ΑΝΕΞΟΣ 

 

Ανεξο Α.  Ινφορµαχι⌠ν παρα λα χονστρυχχι⌠ν δε λα χαρτιλλα ινφορµατιϖα 
σοβρε ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο 

 

ΧΟΝΤΕΝΙ∆Ο 

 

1. ↵Θυ εσ ελ προγραµα Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο (ΡςΕ)? 
 
2. ↵Πορ θυ συργε ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο? 
 
3. ↵Θυινεσ χονφορµαν ελ Εθυιπο Προπονεντε? 
 
4. ↵Εν θυ σε διφερενχια ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο δε οτρασ προπυεστασ εδυχατιϖασ? 
 
5. ↵Α θυιν ϖα διριγιδο ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο? ↵Θυινεσ σον λοσ Αγεντεσ Εδυχατιϖοσ? 
 
6. ↵Χ⌠µο εσ ελ προχεσο δε φορµαχι⌠ν αλ ιντεριορ δελ προγραµα? 
      
6.1  Χοντενιδο 
6.2  Μετοδολογα   
6.3  Εστρατεγιασ δε σενσιβιλιζαχι⌠ν ψ µοϖιλιζαχι⌠ν (ελ αρτε, λα ναρρατιϖα ψ 
ελ ϕυεγο σιµβ⌠λιχο). 
α. Εϖαλυαχι⌠ν δελ προχεσο 
 
7. ↵Θυινεσ ιντεγραν ελ γρυπο α χαργο δε λα φορµαχι⌠ν?  
 
8. ↵Θυ λεσ θυεδα α λοσ Αγεντεσ Εδυχατιϖοσ δεσπυσ δε ηαβερ ϖιϖιδο ελ 
Προχεσο δε Φορµαχι⌠ν δελ προγραµα Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο? 
 
9. Ηυελλασ δε υνα Εξπεριενχια: Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο 2011 
 

Οβϕετιϖο: Πρεσενταρ λα ινφορµαχι⌠ν ψ λασ εξπεριενχιασ δελ Προγραµα δε 
Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο (ΡςΕ) α φυνδαχιονεσ ε 
ινστιτυχιονεσ θυε χον υν γραν εσπριτυ δε ρεσπονσαβιλιδαδ  ε ινϖερσι⌠ν σοχιαλ, 
προµυεϖαν ψ φινανχιεν λα προπυεστα χον φινεσ εδυχατιϖοσ ψ δε δεσαρρολλο σοχιαλ. 
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1. ↵Θυ εσ ελ προγραµα Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο (ΡςΕ)? 
 

Εν ελ δοχυµεντο 10 σοβρε λα πριµερα ινφανχια σε σε〉αλα θυε λα εδυχαχι⌠ν ινιχιαλ 
εσ υν προχεσο περµανεντε ψ χοντινυο δε ιντεραχχιονεσ ψ ρελαχιονεσ σοχιαλεσ δε 
χαλιδαδ, περτινεντεσ ψ οπορτυνασ, θυε ποσιβιλιταν α λοσ νι〉οσ ποτενχιαρ συσ 
χαπαχιδαδεσ ψ αδθυιριρ χοµπετενχιασ εν φυνχι⌠ν δε υν δεσαρρολλο πλενο χοµο 
σερεσ ηυµανοσ ψ συϕετοσ δε δερεχηοσ. Χοµο ταλ, ρεθυιερε υν χυιδαδο ψ 
αχοµπα〉αµιεντο απροπιαδο δελ αδυλτο θυε φαϖορεζχα συ χρεχιµιεντο ψ 
δεσαρρολλο εν αµβιεντεσ δε σοχιαλιζαχι⌠ν σανοσ ψ σεγυροσ. 
 
Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο, εσ υν προγραµα δε φορµαχι⌠ν ψ υν εσπαχιο 
δε ενχυεντρο, δε σοχιαλιζαχι⌠ν ψ δε ιντερχαµβιο δε εξπεριενχιασ εντρε λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ σοβρε λα µανερα δε ιντερϖενιρ ψ δαρ αχοµπα〉αµιεντο εν λα 
εδυχαχι⌠ν δε λοσ νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ, αλ µισµο τιεµπο θυε τιενεν λα οπορτυνιδαδ 
δε χυεστιοναρσε ψ δε ρεϖαλοραρ συ παπελ χοµο δοχεντεσ, φονοαυδι⌠λογοσ, 
πσιχ⌠λογοσ, πεδιατρασ, µαδρεσ χοµυνιταριασ ψ τοδο αθυελλο θυε ιµπλιθυε τενερ 
υν αχερχαµιεντο χον λα ποβλαχι⌠ν ινφαντιλ ψ ϕυϖενιλ, περµιτινδοσε εξπεριµενταρ 
υνα τρανσφορµαχι⌠ν δεσδε λο περσοναλ ηαχια λο προφεσιοναλ παρα ρεχονοχερσε α 
σι µισµοσ ψ παρα λογραρ εντραρ εν υνα ρελαχι⌠ν χον ελ οτρο ψ χον τοδο αθυελλο 
θυε λεσ ροδεα. 
 

2. ↵Πορ θυ συργε ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο? 
 

Βαϕο λα νοχι⌠ν ψ ελ ιδεαλ δε θυερερ βρινδαρ υνα εδυχαχι⌠ν ιντεγραλ παρα λοσ νι〉οσ 
ψ ϕ⌠ϖενεσ σε χονσιδερα θυε νο βαστα ηαχερ υν τραβαϕο δε φορµαχι⌠ν ψ δε 
απρενδιζαϕε διρεχταµεντε χον εστε τιπο δε πβλιχοσ, ταµβιν εσ ιµπορταντε 
τραβαϕαρ χον λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ θυε ϖεν συ προφεσι⌠ν νο χοµο υν τραβαϕο 
µ〈σ, σινο χοµο υν προψεχτο δε ϖιδα ψ υνα προφυνδα ϖοχαχι⌠ν ηαχια λα 
ενσε〉ανζα ψ ελ δεσαρρολλο δε νυεϖασ χοµπετενχιασ εν λοσ νυεϖοσ σερεσ θυε 
λλεγαν αλ µυνδο ψ εν λοσ ϕ⌠ϖενεσ θυε ψα ηαχεν παρτε δελ µισµο. 
 
Εσ ασ χοµο ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο 
συργε δε δοσ αντεχεδεντεσ, ελ πριµερο ϖιενε δε υν γρυπο δε τραβαϕο δε 
ινϖεστιγαχι⌠ν δε λα Υνιϖερσιδαδ δελ ςαλλε λλαµαδο λενγυαϕε, εδυχαχι⌠ν ψ 
χογνιχι⌠ν; εν ελ θυε σε σιενταν λασ βασεσ δε χ⌠µο ϖερ ψ τραταρ α λοσ νι〉οσ, λα 
µανερα δε χονχεβιρλοσ, λοσ αυτορεσ θυε δεβαν εστυδιαρσε ψ θυ ηαβα θυε 
τεοριζαρ αχερχα δε λα εδυχαχι⌠ν χον λοσ νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ, παρα ασ σαβερ θυε 
χαµινο τοµαρ αλ µοµεντο δε δεσαρρολλαρ  ελ προγραµα χον λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ. 
 
Ελ σεγυνδο αντεχεδεντε προϖιενε δε υνα νεχεσιδαδ δε Γλαδψσ Χ〈νδελο, 
∆ιρεχτορα δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ ψ δελ ιντερσ δε λασ µαεστρασ θυε 
ηαχεν παρτε δελ µισµο, δε παρτιχιπαρ δε υν προγραµα δε φορµαχι⌠ν παρα 
µεϕοραρ συσ πρ〈χτιχασ  εδυχατιϖασ ψ δε ιντερϖενχι⌠ν χον λοσ νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ, 
µοτιϖο πορ ελ χυαλ Λυζ Γαβριελα Πυερτα, πσιχ⌠λογα, πλανεαδορα ψ προγραµαδορα 
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δε ΡςΕ ψ µιεµβρο δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ, σε πιενσα εστα ινιχιατιϖα παρα 
βρινδαρλε α λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ υν εσπαχιο εν ελ θυε πυεδαν απρενδερ µ〈σ 
σοβρε τεξτοσ δε  λιτερατυρα ινφαντιλ ψ ϕυϖενιλ, νυεϖασ προπυεστασ σοβρε λα πριµερα 
ινφανχια, θυ σιγνιφιχα εσταβλεχερ ϖνχυλοσ ψ τοδο λο θυε ιµπλιχα σερ µαεστρο εν 
λα αχτυαλιδαδ. 
 
 
3. ↵Θυινεσ χονφορµαν ελ Εθυιπο Προπονεντε? 

 

Ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο εν υν πρινχιπιο 
εσ πενσαδο παρα λασ µαεστρασ δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ, περο χον ελ 
προπ⌠σιτο δε δαρ υν µαψορ ρεχονοχιµιεντο αλ προγραµα εδυχατιϖο εν ελ 〈µβιτο 
φορµαλ ψ νο ινφορµαλ ψ δε χονσεγυιρ λα ινφραεστρυχτυρα ψ ελ σοπορτε αδµινιστρατιϖο 
παρα ελ δεσαρρολλο δελ µισµο, ελ εθυιπο δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ σε αδεντρα 
εν λα βσθυεδα δε αλιανζασ εστρατγιχασ λασ θυε φιναλµεντε χονδυχιραν  α 
εσταβλεχερ ελ χονϖενιο εντρε λα Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα (Φυνδαχι⌠ν 
Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε) ψ λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 
 
 
Φυνδαχι⌠ν Φυνδαυτ⌠νοµα  
 
Λα Φυνδαχι⌠ν Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε, Φυνδαυτ⌠νοµα εσ υνα εντιδαδ πριϖαδα, 
δε υτιλιδαδ χοµν, σιν 〈νιµο δε λυχρο, χον αυτονοµα αδµινιστρατιϖα ψ 
πατριµονιο ινδεπενδιεντε. 
 
 
Μισι⌠ν: 
 
Σοµοσ υνα Φυνδαχι⌠ν χυψα ραζ⌠ν δε σερ εσ ελ φοµεντο δελ δεσαρρολλο ηυµανο 
σοστενιβλε, θυε περµιτα λα γεστι⌠ν δε χαπιταλ σοχιαλ ψ ηυµανο; χοντριβυψενδο α 
λα προψεχχι⌠ν σοχιαλ δε λα Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε ψ αλ προγρεσο 
σοχιο−εχον⌠µιχο δε λα ρεγι⌠ν ϖαλλεχαυχανα, φυνδαµενταδοσ εν λα εφιχιενχια ψ λα 
τρανσπαρενχια εν ελ µανεϕο δε λοσ ρεχυρσοσ, ελ ρεσπετο, λα εθυιδαδ ψ λα 
γενεραχι⌠ν δε χονφιανζα. 
 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ 
 
Εντρετεϕιδοσ εσ υνα φυνδαχι⌠ν σιν 〈νιµο δε λυχρο θυε σε ινσχριβε δεντρο δε λα 
εδυχαχι⌠ν χοµπλεµενταρια παρα οφρεχερ εσπαχιοσ δε ρεφλεξι⌠ν ψ χονστρυχχι⌠ν δε 
χονοχιµιεντο, λογρανδο νο σολο τενερ ινχιδενχια εν λασ πραχτιχασ εδυχατιϖασ 
φορµαλεσ, σινο εν ελ δεσαρρολλο ψ αρµονιοσο δελ σερ ηυµανο. 
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Μισι⌠ν 
 
Απορταρ α λοσ συϕετοσ θυε παρτιχιπαν εν νυεστροσ προγραµασ ελεµεντοσ παρα λα 
χονστρυχχι⌠ν δε συ προψεχτο δε ϖιδα, σερεσ ηυµανοσ θυε ηαγαν χονσχιενχια δε 
συσ ποσιβιλιδαδεσ, σε απροπιεν δε συσ χονοχιµιεντοσ, εξπεριενχιασ, αχχιονεσ ψ 
εµοχιονεσ δε αχυερδο χον συσ παρτιχυλαριδαδεσ ψ µοµεντοσ δε ϖιδα, 
ρεσιγνιφιχανδο ασ λα ρελαχι⌠ν χονσιγο µισµο, λοσ οτροσ ψ χον συ εντορνο. 
Εντρετεϕιδοσ αχοµπα〉α εστε προχεσο δε ϖιδα δε χαδα συϕετο α τραϖσ δε 
χοντεξτοσ ψ προγραµασ εδυχατιϖοσ θυε πριϖιλεγιαν ελεµεντοσ προπιοσ δε λα 
ναρρατιϖα ψ ελ αρτε χοµο ρεχυρσοσ παρα λα οργανιζαχι⌠ν ιντεριορ. 
 
 
4. ↵Εν θυ σε διφερενχια ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο δε οτρασ προπυεστασ εδυχατιϖασ? 

 

Εν λα σοχιεδαδ σον µυχηοσ λοσ προδυχτοσ ψ σερϖιχιοσ θυε σε πονεν α 
δισποσιχι⌠ν δε λα γεντε παρα συ χονσυµο ψ λα σατισφαχχι⌠ν δε συσ νεχεσιδαδεσ. 
Λα εδυχαχι⌠ν σε χονστιτυψε χοµο υν µερχαδο εν δονδε περµανεντεµεντε σε 
οφρεχεν διϖερσασ οφερτασ εδυχατιϖασ χον προµοχιονεσ ψ δεσχυεντοσ, περο ελ 
προγραµα ΡςΕ ηα σιδο δισπυεστο παρα λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ µ〈σ χον 
ιντερεσεσ ηυµανοσ θυε δε οτρα νδολε.  
 
Εν εσα µεδιδα λα µετοδολογα δελ προγραµα εστ〈 βασαδα εν υνα ρεφλεξι⌠ν 
πεδαγ⌠γιχα δε λοσ τεξτοσ ψ τοδο αθυελλο θυε σε ηα εσχριτο ψ σε ηα διχηο σοβρε 
λα εδυχαχι⌠ν δε λα  πριµερα ινφανχια ψ δε λοσ ϕ⌠ϖενεσ, ψα θυε ελ λυγαρ θυε 
οχυπαν λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ εν ελ προγραµα νο σιµπλεµεντε εσ ελ δε αχτυαρ 
χοµο ρεχεπτορεσ δε ινφορµαχι⌠ν,  σινο χοµο περσονασ χαπαχεσ δε γενεραρ 
ενχυεντροσ ψ µοµεντοσ δε ιντερχαµβιο διαλ⌠γιχο εντρε ελλοσ µισµοσ, 
προµοϖιενδο λα σενσιβιλιζαχι⌠ν, λα µοϖιλιζαχι⌠ν δε χονχεπχιονεσ ψ λα 
χονστρυχχι⌠ν δελ χονοχιµιεντο, πορ λο ταντο, δεσδε θυε χοµιενζα ηαστα θυε 
φιναλιζα ελ προγραµα σε τραβαϕα σοβρε λα ιµπορτανχια δε ρεχονοχερσε χοµο 
περσονα,  δε ρελαχιοναρσε χον ελ οτρο ψ δε γενεραρ διφερεντεσ πρ〈χτιχασ 
εδυχατιϖασ ψ σοχιαλεσ εντρε νι〉οσ, ϕ⌠ϖενεσ ψ αγεντεσ εδυχατιϖοσ εν διϖερσοσ 
χοντεξτοσ.  
 
Τοδο ελ τιεµπο σε σιγυε ελ πενσαµιεντο δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ πορθυε   
δυραντε τοδο ελ προχεσο ελλοσ σε χονϖιερτεν εν λοσ προταγονιστασ δελ προγραµα, 
σον ελλοσ µισµοσ θυιενεσ αναλιζαν ψ εξπρεσαν λα µανερα χοµο ηαν ιντερϖενιδο 
εν λασ πρ〈χτιχασ εδυχατιϖασ ψ δε φορµαχι⌠ν χον λοσ νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ δεντρο δε 
συσ προπιοσ χολεγιοσ, ϕαρδινεσ,  ηογαρεσ ινφαντιλεσ ε ινστιτυχιονεσ εδυχατιϖασ, 
παρα λυεγο χοµπαρτιρ τοδασ συσ εξπεριενχιασ εν λασ σεσιονεσ δελ προγραµα 
χοµο υνα φορµα δε ιντερχαµβιαρ ψ δε ρετροαλιµενταρ νυεϖοσ χονοχιµιεντοσ. 
 
∆υραντε τοδο ελ προχεσο δε ΡςΕ εσχυχηαρ α λασ µαεστρασ εν συσ εξπεριενχιασ ψ 
εν συσ ηιστοριασ δε ϖιδα εσ λο µ〈σ ιµπορταντε, πορ εσο χυανδο εν ελ προγραµα 
σε ινχλυψεν ηερραµιεντασ χοµο ελ αρτε, λα ναρρατιϖα ψ ελ ϕυεγο, εστασ 
ρεπρεσενταν υνα χονφρονταχι⌠ν χον ελλασ µισµασ ψ χον λοσ οτροσ, περµιτινδολεσ 
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εντενδερ ψ ρεχονοχερ θυε πορ µεδιο δε λασ εξπρεσιονεσ αρτστιχασ ψ δε λοσ 
µοµεντοσ δε αν〈λισισ ψ δε ρεφλεξι⌠ν αχερχα δελ απρενδιζαϕε θυε σε γενερα χον 
λοσ νι〉οσ ψ λοσ ϕ⌠ϖενεσ, εσ θυε σε τεϕεν γρανδεσ ϖνχυλοσ εν σι µισµοσ ψ χον 
λοσ δεµ〈σ. 
 
 
5. ↵Α θυιν ϖα διριγιδο ελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο? ↵Θυινεσ σον λοσ Αγεντεσ Εδυχατιϖοσ? 

 

Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο πρετενδε χονστρυιρ υνασ µεϕορεσ πρ〈χτιχασ 
εδυχατιϖασ παρα λοσ νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ λογρανδο φορϕαρ εν ελλοσ λασ µεϕορεσ 
χοµπετενχιασ παρα λα ϖιδα θυε λεσ περµιταν ιδεντιφιχαρσε χοµο ινδιϖιδυοσ, 
ιντεραχτυαρ χον λοσ δεµ〈σ ψ χον συ χοντεξτο, περο εστο σ⌠λο εσ ποσιβλε σι 
πριµερο σε πιενσα εν λα φορµαχι⌠ν ψ εν λα χονστρυχχι⌠ν δε υνα σενσιβιλιδαδ δε 
αθυελλο θυε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ τενγαν παρα απορταρλε ψ τρανσµιτιρλεσ α λα 
ποβλαχι⌠ν ινφαντιλ ψ ϕυϖενιλ. 
 
Εν εσα µεδιδα ΡςΕ ϖα διριγιδο δοσ τιποσ δε πβλιχοσ: α λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ 
θυιενεσ εστ〈ν α χαργο δελ χυιδαδο, ατενχι⌠ν ψ εδυχαχι⌠ν δε λοσ νι〉οσ ψ 
ϕ⌠ϖενεσ, εντενδιδοσ εστοσ χοµο µαδρεσ, παδρεσ, χυιδαδορεσ, µαδρεσ 
χοµυνιταριασ, ϕαρδινερασ, πσιχ⌠λογοσ,  λυδοτεχαριασ ψ µαεστρασ, δε διφερεντεσ 
χολεγιοσ πριϖαδοσ, ηογαρεσ ψ ϕαρδινεσ ινφαντιλεσ ϖιστοσ χοµο βενεφιχιαριοσ 
διρεχτοσ ψ α λοσ νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ ϖιστοσ χοµο βενεφιχιαριοσ ινδιρεχτοσ, θυιενεσ 
ρεχιβεν τοδα λασ ενσε〉ανζασ, χονοχιµιεντοσ, ηαβιλιδαδεσ ψ χαπαχιδαδεσ θυε 
λοσ αδυλτοσ ψ λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ πυεδεν ρεπλιχαρ εν ελλοσ.  
 
6. ↵Χ⌠µο εσ ελ προχεσο δε φορµαχι⌠ν αλ ιντεριορ δελ προγραµα? 
 

6.1. Χοντενιδο 

Εν ελ  προγραµα δε φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο σε χονσιδερα θυε παρα 
ηαχερ υνα τρανσφορµαχι⌠ν εν λοσ προχεσοσ δε απρενδιζαϕε εν λοσ νι〉οσ ψ εν λοσ 
ϕ⌠ϖενεσ, εσ φυνδαµενταλ λογραρ υν αχερχαµιεντο ψ υνα σενσιβιλιζαχι⌠ν εν λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ σοβρε λα λαβορ θυε δεσεµπε〉αν ψ λο θυε εστα ρεπρεσεντα 
παρα ελλασ µισµοσ, εσ σοβρε εστα βασε εσ θυε εστε προγραµα σε εστρυχτυρα εν 
χυατρο µ⌠δυλοσ. 
 

Πριµερ Μ⌠δυλο: ↵Θυ σιγνιφιχα σερ Αγεντε Εδυχατιϖο?: Ρεχυπερανδο 
νυεστρα ηιστορια: τεϕιενδο παλαβρασ, συε〉οσ ψ σιγνιφιχαδοσ ενχοντραµοσ ελ 
σεντιδο δε λο θυε σοµοσ. 

Εστε πριµερ µ⌠δυλο σιγνιφιχα υνα χονφρονταχι⌠ν περσοναλ εν σι µισµοσ δε λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ πορθυε περµιτε χονοχερ θυινεσ σον ψ χυ〈λεσ σον συσ 
εξπεχτατιϖασ α παρτιρ δε λα ρεχυπεραχι⌠ν δε συσ προπιασ ηιστοριασ ψ δε λοσ 
συε〉οσ θυε ελλασ τεϕεν παρα χονϖερτιρσε εν λοσ µεϕορεσ εδυχαδορεσ ο περσονασ 
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α χαργο δελ χυιδαδο δε λοσ νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ, δεβιδο θυε νο σερα ποσιβλε 
δεϖολϖερ λα µιραδα σοβρε ελ οτρο, σιν αντεσ δεϖολϖερ λα µιραδα σοβρε σι µισµο. 
 

Σεγυνδο µ⌠δυλο: Ελ λυγαρ δε λοσ νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ χοµο συϕετοσ δε λα 
εδυχαχι⌠ν: ↵Θυινεσ σον? ↵Θυ χαραχτεριζα συ µοµεντο δε δεσαρρολλο? 
↵Χυ〈λεσ σον συσ ιντερεσεσ? ↵Θυ νεχεσιταν δελ αγεντε εδυχατιϖο? 

Λυεγο δε ηαχερ υνα ρεϖισι⌠ν ηαχια ελ ιντεριορ δε λα περσονα, σε λεϖαντα λα 
µιραδα ηαχια ελ οτρο, παρα τενερ λα ποσιβιλιδαδ δε δεσχυβριρ θυινεσ σον λοσ 
νι〉οσ ψ λοσ ϕ⌠ϖενεσ χον λοσ θυε σε ϖα ιντεραχτυαρ ψ σε ϖα α εσταβλεχερ υν τιπο δε 
ιντερϖενχι⌠ν ψ ϖνχυλο εδυχατιϖο ψ δε φορµαχι⌠ν. 
 
 
Τερχερ µ⌠δυλο: Ελ λυγαρ δελ χονοχιµιεντο εν λα ρελαχι⌠ν, Αγεντε Εδυχατιϖο 
ψ Συϕετο δε λα εδυχαχι⌠ν: Ελ χονοχιµιεντο χοµο πατριµονιο χυλτυραλ θυε 
ποσιβιλιτα λα ρελαχι⌠ν εδυχατιϖα. 

Εν εστε µ⌠δυλο σε ρεσχατα ελ χονοχιµιεντο χοµο πατριµονιο χυλτυραλ θυε χρεα 
ελ ϖνχυλο εντρε ελ αγεντε εδυχατιϖο, ελ νι〉ο ψ ελ ϕοϖεν, εξιστιενδο υν 
ιντερχαµβιο ψ ρετροαλιµενταχι⌠ν δε εξπεριενχιασ εντρε εστοσ συϕετοσ α παρτιρ δε 
λα ναρρατιϖα, λα ποτιχα, λα λιτερατυρα ινφαντιλ ψ ελ ϕυεγο σιµβ⌠λιχο  
 

Χυαρτο µ⌠δυλο: Μεµοριασ δε νυεστροσ σαβερεσ: Λα εϖαλυαχι⌠ν χοµο 
ρεσυλταδο δε υν Προχεσο. 

Αλ φιναλιζαρ ελ προγραµα θυεδα λα εϖαλυαχι⌠ν δελ µισµο, νο χοµο υν ρεσυλταδο, 
σινο χοµο υν αν〈λισισ αλ προχεσο θυε σε εϕεχυτ⌠ χον ελ φιν δε δαρ σεγυιµιεντο α 
λα µανερα εν θυε φυερον δεσαρρολλαδασ λασ αχτιϖιδαδεσ, λασ σεσιονεσ ψ λα 
σατισφαχχι⌠ν θυε λε θυεδαν α λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ φρεντε α εστε. 
 

6.2 Μετοδολογα   

∆υραντε τοδο ελ προγραµα, λα µετοδολογα εσ αχτιϖα παρτιχιπατιϖα ψα θυε χονχιβε  
α λοσ παρτιχιπαντεσ δε λοσ προχεσοσ (φαχιλιταδορεσ � εστυδιαντεσ) χοµο αγεντεσ 
αχτιϖοσ  εν λα χονστρυχχι⌠ν ψ ρεχονστρυχχι⌠ν δελ χονοχιµιεντο, περµιτιενδο θυε 
χαδα σεσι⌠ν σε χονϖιερτα εν υν ενχυεντρο δε χονφρονταχι⌠ν ρεφλεξιϖα ε 
ιντερχαµβιο διαλ⌠γιχο χονσταντε θυε λλεϖεν α λα σενσιβιλιζαχι⌠ν, µοϖιλιζαχι⌠ν δε 
χονχεπχιονεσ, χονστρυχχι⌠ν χονϕυντα  ε ινδιϖιδυαλ δε χονοχιµιεντο, λογρανδο 
θυε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ σεαν λοσ προταγονιστασ αχτιϖοσ δε συσ προπιασ 
χρεαχιονεσ. 
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6.3. Εστρατεγιασ δε σενσιβιλιζαχι⌠ν ψ µοϖιλιζαχι⌠ν (ελ αρτε, λα ναρρατιϖα ψ 
ελ ϕυεγο σιµβ⌠λιχο) 

 

Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο χυεντα χον αλγυνασ σεσιονεσ δε 
�χονφερενχια� ψ δε �ταλλερ�, α χαργο δε λοσ ινϖιταδοσ εσπεχιαλεσ, θυιενεσ σε 
ϖινχυλαν αλ προχεσο χοµο ϖοχεσ ψ εξπεριενχιασ δε αγεντεσ εδυχατιϖοσ 
εσπεχιαλιζαδοσ ψ θυε  δε αχυερδο αλ δεσαρρολλο δε λοσ χοντενιδοσ δε χαδα 
γρυπο, βρινδαν συ σαβερ τε⌠ριχο ψ πρ〈χτιχο παρα εντρετεϕερλο εν λα λνεα δε 
τραβαϕο ψ χονστρυχχι⌠ν θυε σε εστ〈 µοϖιλιζανδο. 
 
Ελ εθυιπο δε προφεσιοναλεσ ενχαργαδο δε λα φορµαχι⌠ν δε λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ εσ ελ θυε φαϖορεχε, περµιτε ψ χοντιενε εν λασ σεσιονεσ αχαδµιχασ, 
τοδοσ λοσ προχεσοσ δε σενσιβιλιζαχι⌠ν, µοϖιλιζαχι⌠ν, χονστρυχχι⌠ν ψ 
τρανσφορµαχι⌠ν δε χονχεπχιονεσ ψ περχεπχιονεσ παρτιχυλαρεσ ψ δε γρυπο θυε σε 
πρεσενταν εν λα µεδιδα εν θυε σε αϖανζα εν λοσ χοντενιδοσ παρτιχυλαρεσ δε 
χαδα µοδυλο, λο θυε εσ ποσιβλε α τραϖσ δε εστρατεγιασ χοµο:  
 
Λεχτυρα οραλ ψ εν σιλενχιο: λεχτυρα οραλ γρυπα ε ινδιϖιδυαλ δε τεξτοσ εσττιχοσ ψ 
αχαδµιχοσ. 
 
Εσχριτυρα χρεατιϖα ψ αργυµεντατιϖα: ηιλανδο ψ δεσηιλανδο τεξτοσ, ελαβοραχι⌠ν 
δε αυτοβιογραφα, ρελατοσ, ρεσε〉ασ, ναρραχιονεσ, εσχριτυρα δε εξπεριενχιασ ψ 
περχεπχιονεσ. 
 
Ηαχερ εσττιχο: εϖοχαρ ελ αρτε πορ µεδιο δε λα χρεαχι⌠ν δελ 〈λβυµ δε λοσ 
ρεχυερδοσ ψ λασ µοχηιλασ, εν δονδε σερια γυαρδαδο εστε. 
 
Οβσερϖαχι⌠ν: ϖερ ψ ϖερσε εν λα ϖιδα δε λοσ οτροσ. 
 
Χοµυνιδαδ ϖιρτυαλ: αχοµπα〉αµιεντο ϖιρτυαλ α λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ α τραϖσ 
δε λα πλαταφορµα Μοοδλε.  
 
 
 
6.4. Εϖαλυαχι⌠ν δελ προχεσο 
 
Λα εϖαλυαχι⌠ν περµιτε ενχοντραρ δε υνα µανερα σιστεµατιζαδα, αλγυνοσ δε λοσ 
εφεχτοσ θυε τιενε λα ιντερϖενχι⌠ν πεδαγ⌠γιχα εν λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ, 
ηαχιενδο θυε ελλοσ µισµοσ τοµεν υν λυγαρ χρτιχο, χονστρυχτιϖο  ψ παρτιχιπατιϖο 
εν ελ δεσαρρολλο ψ λα πλανεαχι⌠ν δε λοσ ταλλερεσ ταντο εν συ χοντενιδο, χοµο εν 
συσ ασπεχτοσ µετοδολ⌠γιχοσ α παρτιρ δε λοσ σιγυιεντεσ εϕεσ τεµ〈τιχοσ: 
 
1. Αυτοεϖαλυαχι⌠ν: προχεσο δελ αγεντε εδυχατιϖο δεντρο δελ προγραµα ΡςΕ. 
 
2. ∆οχυµενταχι⌠ν πεδαγ⌠γιχα: ηαχερ ϖισιβλε λα µοδαλιδαδ δε απρενδιζαϕε 
ινδιϖιδυαλ ψ γρυπαλ α παρτιρ δε φοτογραφασ, ϖιδεο, ρεγιστροσ δε ϖερβαλιζαχιονεσ, 
νοτασ εσχριτασ, ετχ. 
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3. Εϖαλυαχι⌠ν εστρυχτυραδα: εϖαλυαχι⌠ν ρεαλιζαδα διρεχταµεντε δε λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ α παρτιρ δε δοσ ηερραµιεντασ: 
 
Φορµατο δε εϖαλυαχι⌠ν (οβϕετιϖοσ, µετοδολογα ψ εξπεχτατιϖασ δελ 
προγραµα): σε διλιγενχια αλ φιναλιζαρ χαδα µοδυλο. 
 
Χονϖερσα τοριο δε χιερρε: σε ηαχε εν λα λτιµα σεσι⌠ν δε χαδα µοδυλο παρα 
ρεχογερ λο θυε σε ηα ηεχηο ψ χονοχερ λασ εξπεχτατιϖασ παρα ελ σιγυιεντε 
µοδυλο. 
 
4. Μυεστρα χολεχτιϖα: εξποσιχι⌠ν δε λασ προδυχχιονεσ δε λοσ αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ εν λα χλαυσυρα δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν. 
 
 
7. ↵Θυινεσ ιντεγραν ελ γρυπο α χαργο δε λα φορµαχι⌠ν?  

 

Ελ γρυπο α χαργο δε λα φορµαχι⌠ν δε λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ εστ〈 ιντεγραδο πορ 
ελ εθυιπο δε Εντρετεϕιδοσ ψ πορ υν γρυπο δε ινϖιταδοσ εσπεχιαλεσ θυιενεσ 
ενριθυεχεν αλγυνασ δε λασ σεσιονεσ δελ προγραµα χον συ εξπερτιχια σοβρε χ⌠µο 
χονστιτυιρσε χοµο σερ ηυµανο, χ⌠µο ρελαχιοναρσε χον ελ οτρο ψ τοδο λο ρεφερεντε 
α λοσ προχεσοσ δε απρενδιζαϕε χον νι〉οσ ψ ϕ⌠ϖενεσ. 

 
ΦΑΧΙΛΙΤΑ∆ΟΡΕΣ ∆ΕΛ ΠΡΟΧΕΣΟ ∆Ε ΦΟΡΜΑΧΙΝ 
Σον λοσ ενχαργαδοσ διρεχταµεντε δε λα φορµαχι⌠ν ψ δελ αχοµπα〉αµιεντο δε λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ δυραντε τοδο ελ προγραµα. 
 
Λυζ Γαβριελα Πυερτα: 
Πσιχ⌠λογα δε λα Υνιϖερσιδαδ δελ ςαλλε. Ασεσορα περµανεντε δε Ηογαρεσ 
Ινφαντιλεσ δελ ΙΧΒΦ ψ ϑαρδινεσ Ινφαντιλεσ δελ σεχτορ πριϖαδο. Μιεµβρο δε λα 
Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ, α χαργο δε λα πλανεαχι⌠ν ψ δε λα προγραµαχι⌠ν δε λασ 
σεσιονεσ, χοντενιδο ψ µετοδολογα δελ Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο 
ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο. 
 
Χαρολινα ∆υθυε Βοτερο: 
Πσιχ⌠λογα δε λα Υνιϖερσιδαδ δελ ςαλλε. Παρτιχιπαντε εν προψεχτοσ χον ελ Γρυπο 
δε Ινϖεστιγαχι⌠ν: Λενγυαϕε, Εδυχαχι⌠ν ψ Χογνιχι⌠ν δε λα µισµα υνιϖερσιδαδ. 
∆ιρεχτορα Πεδαγ⌠γιχα δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. 
 
 
ΓΡΥΠΟ ∆Ε ΑΠΟΨΟ  
Γρυπο δε προφεσιοναλεσ ψ πραχτιχαντεσ θυε εστ〈ν τρανσϖερσαλµεντε δυραντε τοδο 
ελ προχεσο δε φορµαχι⌠ν αχοµπα〉ανδο ψ δεσαρρολλανδο λοσ προχεσοσ δε αρτε, δε 
δοχυµενταχι⌠ν πεδαγ⌠γιχα ψ δε λα χοµυνιδαδ ϖιρτυαλ. 
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ℑνγελα Μαρα ∆υθυε � προφεσιοναλ ηαχερ εσττιχο 
Φυνδαδορα ψ ∆ιρεχτορα δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ. Ρεσπονσαβλε δε ελαβοραρ 
χον λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ λασ ρεπρεσενταχιονεσ σενσιβλεσ ψ δε αρτε χοµο ελ 
〈λβυµ δε λοσ ρεχυερδοσ ψ λα µοχηιλα. 
 
ϑεσσιχα Γ⌠µεζ � προφεσιοναλ χοµυνιδαδ ϖιρτυαλ 
Βρινδα αχοµπα〉αµιεντο α λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ εν λα χοµυνιδαδ ϖιρτυαλ χον 
ρελαχι⌠ν α λασ αχτιϖιδαδεσ δελ φορο ψ ελ βλογ, αλ ιγυαλ θυε εν λα χοµυνιχαχι⌠ν ϖα 
ε−µαιλ εντρε ελ εθυιπο δε φορµαχι⌠ν ψ λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ. 
 
Μονιτορ δε Ρεγιστρο δε σεσι⌠ν: 
Εσ υν εστυδιαντε δε λτιµο σεµεστρε δε Πσιχολογα, θυιεν σε ενχαργα δε τοµαρ 
ελ ρεγιστρο δεταλλαδο δυραντε λα σεσι⌠ν δελ δεσαρρολλο δε λα µισµα. 
(Χοντεξτυαλιζαχι⌠ν δε λασ αχτιϖιδαδεσ, θυ διχε, θυιν λο διχε, χ⌠µο λο διχε) 
 
Μονιτορ δε Ρεγιστρο αυδιοϖισυαλ: 
Εσ υν εστυδιαντε δε λτιµο σεµεστρε δε χοµυνιχαχι⌠ν σοχιαλ, δισε〉ο γραφιχο ο 
χαρρερασ αφινεσ, θυιεν τοµα λασ φοτογραφασ ο ϖιδεοσ ρεσπεχτιϖοσ εν χαδα σεσι⌠ν. 
 
 
ΓΡΥΠΟ ∆Ε ΙΝςΙΤΑ∆ΟΣ ΕΣΠΕΧΙΑΛΕΣ 
∆επενδιενδο δε λασ νεχεσιδαδεσ ψ εξπεχτατιϖασ δελ γρυπο δε αγεντεσ 
εδυχατιϖοσ, σε αναλιζα λα περτινενχια δε ινχλυιρ µ〈σ ινϖιταδοσ εσπεχιαλεσ: 
εσχριτορεσ, λιτερατο, εξπερτοσ εν µανιφεσταχιονεσ δε αρτε 
 
Μιραλβα Χορρεα − Ιντροδυχχιονιστα  
∆ιρεχτορα δελ Γρυπο δε ινϖεστιγαχι⌠ν εν Λενγυαϕε, χογνιχι⌠ν ψ εδυχαχι⌠ν. 
Πρεχυρσορα δε µτοδοσ δε ιντερϖενχι⌠ν εδυχατιϖα φυνδαµενταδοσ εν λα 
χονστρυχχι⌠ν δελ χονοχιµιεντο α παρτιρ δε λα ϖιϖενχια δελ λενγυαϕε ψ συσ εφεχτοσ 
εν λασ τρανσφορµαχιονεσ ιντερνασ. Χονφερενχιστα δελ προγραµα ΡςΕ. 
 
Μαρα Ευγενια ςιλλαλοβοσ  
Συβδιρεχτορα Αχαδµιχα Ινστιτυτο δε Πσιχολογα, Υνιϖερσιδαδ δελ ςαλλε. 
∆ιρεχτορα δε λα λνεα δε ∆εσαρρολλο ψ Σιµβολιζαχι⌠ν δελ γρυπο δε ινϖεστιγαχι⌠ν  
χλνιχα εν πσιχολογα, νευροπσιχολογα, ψ νευροπσιθυιατρα. Χονφερενχιστα δελ 
προγραµα ΡςΕ. 
 
�Λα χονχιενχια εσ λα  ιδεντιδαδ, εσ υνα χονστρυχχι⌠ν δε υν συϕετο θυε ρεσπετα 
λασ ρεγλασ δε υνα σοχιεδαδ ψ εν συσ αχτοσ ψ ρελαχιονεσ χοµο χιυδαδανο, σε 
µαντιενε εν λοσ ϖαλορεσ.� � Μα. Ευγενια ςιλλαλοβοσ. 
 
Ριχαρδο ςιϖασ: 
Λιχενχιαδο εν Εδυχαχι⌠ν Β〈σιχα Πριµαρια, χον φορµαχι⌠ν αρτστιχα εν τεατρο δε 
ττερεσ ψ υνα εσπεχιαλιζαχι⌠ν εν γερενχια παρα λασ αρτεσ. Ταλλεριστα δελ προγραµα 
ΡςΕ. 

Εντρε οτροσ προφεσιοναλεσ εσπεχιαλιστασ εν ινϖεστιγαχι⌠ν, ιντερϖενχι⌠ν, 
εδυχαχι⌠ν, εσχριτυρα, λιτερατυρα, αρτε, ϕυεγο ψ µοϖιµιεντο θυε ενριθυεχερ〈ν λοσ 
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χοντενιδοσ δελ προγραµα αχορδε χον λοσ νφασισ δε χαδα µοδυλο ψ λασ 
εστρατεγιασ προπυεστασ. 

 

8. ↵Θυ λεσ θυεδα α λοσ Αγεντεσ Εδυχατιϖοσ δεσπυσ δε ηαβερ ϖιϖιδο ελ 
Προχεσο δε Φορµαχι⌠ν δελ προγραµα Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο 
Εδυχατιϖο? 
 
Λοσ Αγεντεσ Εδυχαδορεσ αλ τερµιναρ ελ διπλοµαδο εσταρ〈ν εν λα χαπαχιδαδ δε 
εσταβλεχερ λα ρελαχι⌠ν θυε τιενε συ τραβαϕο χοµο εδυχαδορ χον συ προψεχτο δε 
ϖιδα; δε εστα φορµα τοµαρ υνα ποσιχι⌠ν χονσχιεντε εν λα θυε σε λε περµιτα αλ 
νι〉ο χονστρυιρ λασ βασεσ δε συ προπιο προψεχτο δε ϖιδα. Εστο σε ϖερ〈 ρεφλεϕαδο 
εν λασ σιγυιεντεσ χαπαχιδαδεσ: 
 
• Ρεφλεξιοναρ ψ αναλιζαρ συσ προπυεστασ πεδαγ⌠γιχασ τενιενδο εν χυεντα λα 
ιµπορτανχια δε γενεραρ εσπαχιοσ θυε φαϖορεζχαν ελ ϖνχυλο αφεχτιϖο ψ φιρµε, εν 
λα ιντεραχχι⌠ν χον λοσ νι〉οσ. 
 
• Ηαχερ υσο δε συσ ηερραµιεντασ παρα χαραχτεριζαρ α λοσ νι〉οσ τενιενδο εν 
χυεντα συσ ποσιβιλιδαδεσ ψ χαπαχιδαδεσ, α παρτιρ δε ελλασ χονστρυιρ 
(ινδιϖιδυαλµεντε ψ εν εθυιπο) προπυεστασ ενριθυεχιδασ παρα συ χοντεξτο δε 
φορµαχι⌠ν, βασαδασ εν λα ναρρατιϖα, ελ αρτε ψ λα διαλογιχιδαδ. 
 
• ∆αρλε νυεϖοσ σεντιδοσ α συσ πρ〈χτιχασ χυλτυραλεσ χοµο πρινχιπαλ ριθυεζα δε 
συ θυεηαχερ, ϖαλοραρλασ ψ απροπιαρσε δε ελλασ δε υνα µανερα χρτιχα ψ χρεατιϖα.  
Α παρτιρ δε εστα απροπιαχι⌠ν ασυµιρ υνα ποσιχι⌠ν σενσιβλε φρεντε α λα ϖιδα µισµα 
ψ αλ χυιδαδο δε λοσ οτροσ, χον λα χαπαχιδαδ δε χονµοϖερσε, δε τρανσφορµαρ λασ 
περχεπχιονεσ δε ελλοσ µισµοσ ψ  δε λοσ οτροσ. 
 
• Παρτιχιπαρ αχτιϖαµεντε εν προχεσοσ δε πλανεαχι⌠ν, ψ εϕεχυχι⌠ν δε λα 
προπυεστα δε ατενχι⌠ν ιντεγραλ (ΠΑΙ) χον µαψορ αυτονοµα ψ χονοχιµιεντο, 
ηαχιενδο νφασισ εν λασ νυεϖασ φορµασ δε χονχεβιρ αλ συϕετο χοµο αγεντε 
εδυχαδορ. 
 
 

9. Ηυελλασ δε υνα Εξπεριενχια: Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο 2011 
 
Ηυελλασ δε υνα εξπεριενχια εσ λα ρεχοπιλαχι⌠ν δε λασ ϖερβαλιζαχιονεσ ψ δε λοσ 
τεστιµονιοσ δε λασ µαεστρασ θυε παρτιχιπαρον εν λα πριµερα εξπεριενχια δελ 
Προγραµα δε Φορµαχι⌠ν Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο, χονσιγναδασ εν 
υν ϖολαντε, εν βολετινεσ ψ εν υν ϖιδεο. Ελ πριµερ προγραµα Ρεσιγνιφιχανδο ελ 
ςνχυλο Εδυχατιϖο ινιχι⌠ ελ 29 δε αβριλ δε 2011 χον λα χονφερενχια δε Μιραλβα 
Χορρεα, εν λα θυε νο σολο σε χονϖοχ⌠ α λασ περσονασ ινσχριτασ, σινο α υν γρυπο 
γρανδε δε χονοχιδοσ χον ελ προπ⌠σιτο δε δαρ α χονοχερ ελ προγραµα ψ συ 
ρεσπεχτιϖα απερτυρα, ελ σ〈βαδο 30 δε αβριλ χοµενζαρον λασ ϕορναδασ 



 

 

164 

 

αχαδµιχασ δεσδε λασ 8:00 αµ ηαστα λασ 4:00 πµ χαδα 15 δασ ψ σε χλαυσυρ⌠ ελ 
ϖιερνεσ 3 δε διχιεµβρε. Τοδο ελ προγραµα σε ρεαλιζ⌠ εν λασ ινσταλαχιονεσ δε λα 
Υνιϖερσιδαδ Αυτ⌠νοµα δε Οχχιδεντε. 
 
Ελ δεσαρρολλο δελ προγραµα Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςνχυλο Εδυχατιϖο χοντ⌠ χον λα 
παρτιχιπαχι⌠ν δε 25 µαεστρασ: 12 µαεστρασ δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Χαλε〉ιτοσ, σιετε 
µαεστρασ δελ χολεγιο Ηεβρεο, τρεσ µαεστρασ δελ χολεγιο ϑεφφερσον, δοσ µαεστρασ 
δελ χολεγιο Βερχηµανσ ψ υνα πσιχ⌠λογα δε λα Φυνδαχι⌠ν Γερµινανδο δε 
Περειρα. 
 
Λασ σιγυιεντεσ σον αλγυνασ δε λασ ϖερβαλιζαχιονεσ δε λασ Αγεντεσ Εδυχατιϖασ 
θυε παρτιχιπαρον δε εστα εξπεριενχια: 
 
Στελλα Ροδργυεζ, ∆οχεντε δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ 
�Θυε σατισφαχχι⌠ν ταν γρανδε ηαβερµε δαδο λα οπορτυνιδαδ δε ποδερ ϖερ αλ νι〉ο 
δε υνα µανερα∀ 
 
∆ιανα Χαµποσ, ∆οχεντε δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ 
�∆εσδε ελ πριµερ δα θυε εντρασ αλ διπλοµαδο, υνο νο εσ ελ µισµο. Πορθυε τε 
µοϖιλιζα ψ τε τοχα λασ φιβρασ χοµο σερ ηυµανο ψ χοµο µαεστρα�. 
 
�Λοσ ινϖιταδοσ εξπερτοσ σον µαραϖιλλοσασ εξπεριενχιασ, θυε νυτρεν λα ϖιδα 
δεντρο ψ φυερα δελ διπλοµαδο, αδεµ〈σ δε τοδασ λασ φορµασ δε πονερνοσ εν 
ρελαχι⌠ν χον τοδα χλασε δε τεξτοσ�. 
 
Ξιµενα Ροδργυεζ, ∆οχεντε δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ: 
�Νο λο πιενσεν δοσ ϖεχεσ χυανδο λεσ ηαγαν εσα προπυεστα ψ λα τενγαν εν συσ 
µανοσ. Πυεσ εσ αλγο διφερεντε ψ ϖαλε λα πενα ηαχερλο�. 
 
Ανα Μιλενα ℑλϖαρεζ, ∆οχεντε δελ Χολεγιο Ηεβρεο 
�Λοσ χοντενιδοσ σε διερον α παρτιρ δε υνα οργανιζαχι⌠ν χοηερεντε, χον σεντιδο, 
χονσεχυεντε χον λα φιλοσοφα δε τεϕερ ϖνχυλοσ�. 
 
Συσανα ς Βεδοψα, ∆οχεντε δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ. 
�∆εφινιτιϖαµεντε λα µιραδα ηαχια λοσ νι〉οσ α χαµβιαδο, λοσ εσχυχηο διφερεντε, 
λοσ ϖεο διφερεντε ψ ηαγο υν αχοµπα〉αµιεντο πενσανδο σιεµπρε εν λο θυε 
νεχεσιταν ελλοσ ψ νο ελ αδυλτο. Βυσχο σιεµπρε αϖανζαρ ψ ενχοντραρ νυεϖασ ψ 
µεϕορεσ µανερασ. 
 
Λυχρεχια Τοϖαρ � ∆οχεντε δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ 
�Υνα µαραϖιλλα δε λυγαρ, υνα χονεξι⌠ν χον ελ χονοχιµιεντο θυε µε φαχιλιτ⌠ 
χοµοδιδαδεσ ψ οξιγεναρµε δεσδε οτρο αµβιεντε. ∀Μι σεντιµιεντο δε γρατιτυδ α 
τοδο ελ εθυιπο πορ λα εξπεριενχια χοµπαρτιδα χον ελ ∆ιπλοµαδο∀. 
 
Λυχψ Ισαβελ Ηερν〈νδεζ, ∆οχεντε δελ Χολεγιο Ηεβρεο 
Ηα σιδο υνα γραν εξπεριενχια, ηε απρενδιδο µυχηο παρα σαλιρ αδελαντε χον εστα 
προφεσι⌠ν. Λεσ ρεχοµιενδο εστε διπλοµαδο παρα σερ υν βυεν δοχεντε, λλεγαρλεσ 
α λοσ εστυδιαντεσ απρενδιενδο α χονοχερνοσ ασ µισµοσ.∀ 
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Ψολανδα Γιρ⌠ν Χολοραδο, ∆οχεντε δελ Χολεγιο Βερχηµανσ 
�Νο λο πιενσεν δοσ ϖεχεσ παρα τοµαρ ελ διπλοµαδο, νοσ αψυδ⌠ α ρεφλεξιοναρ ψ α 
ρενοϖαρνοσ εν νυεστρα ηερµοσα µισι⌠ν χοµο δοχεντεσ�. 
 
Χλαυδια Πατριχια ϑιµνεζ, ∆οχεντε δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ 
�Α τραϖσ δε αυτορεσ θυε αβορδαµοσ εν ελ διπλοµαδο, νοσ περµιτεν ϖερ ελ νι〉ο 
εν εσενχια ψ δεσχυβριρνοσ εν νυεστρα λαβορ χοµο δοχεντεσ� 
 
ϑοηανα Ελιζαβετη Ροδργυεζ, ∆οχεντε δελ Ηογαρ Ινφαντιλ Λοσ Χαλε〉ιτοσ 
�Ελ διπλοµαδο τε ηαχε απρενδερ, ασοµβραρ, σεντιρ ψ χονοχερ µ〈σ σοβρε τυ 
προφεσι⌠ν�. 
 
 
Ανεξο Β.  Ινφορµαχι⌠ν δε λα Φυνδαχι⌠ν Εντρετεϕιδοσ  

 

 

ΑΑΧΧΤΤΟΟ  ∆∆ΕΕ  ΗΗΙΙΛΛΑΑΡΡ,,  ΤΤΕΕϑϑΕΕΡΡ    

Ρεπρεσεντα λα αχχι⌠ν χονσχιεντε δε �υνιρ�, δαρ σιγνιφιχαδο α χαδα  

�παρτε� παρα φορµαρ ελ �τοδο�, εσε θυε εν �υνιδαδ� τοµα σεντιδο. 

 Λα αχχι⌠ν δε τεϕερ, ηιλαρ, χοσερ σιµβολιζα ελ �ενγραναϕε� θυε ηαχε 

 ελ σερ ηυµανο χονσιγο µισµο, χον ελ οτρο ψ χον ελ µυνδο, ρεπρεσεντα  

ελ αχτο χρεατιϖο δελ ϖνχυλο χοµο µοτορ δε λα υνι⌠ν ηυµανα.  

Τοµαδο δελ τεξτο: Εντρετεϕιδοσ χοµο µετ〈φορα 

  

  

ΘΘΥΥΙΙΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΣΣΟΟΜΜΟΟΣΣ??  

Εντρετεϕιδοσ εσ υνα Φυνδαχι⌠ν; λα χυαλ ναχε δε υν γρυπο δε προφεσιοναλεσ 
σο〉αδορεσ, χρεατιϖοσ ψ σενσιβλεσ α λα ϖιδα, ινθυιετοσ πορ λα νατυραλεζα δελ σερ 
ηυµανο, πορ συ φορµα δε δεσχυβριρ, δε σεντιρ ψ σιγνιφιχαρ ελ µυνδο, πορ συσ 
χαµιναρεσ ηαχια λα χονσχιενχια εν εσα νεχεσιδαδ δε ϖολϖερ λα µιραδα σοβρε σ 
µισµοσ ψ σοβρε λοσ οτροσ εν λασ ρελαχιονεσ θυε εσταβλεχε δα α δα. 

Χον εστα ινθυιετυδ, Εντρετεϕιδοσ σε ινσχριβε δεντρο δε λα εδυχαχι⌠ν 
χοµπλεµενταρια παρα αβριρ εσπαχιοσ δε ρεφλεξι⌠ν ψ χονστρυχχι⌠ν δελ 
χονοχιµιεντο, ιµπαχτανδο νο σολαµεντε εν λασ πραχτιχασ εδυχατιϖασ φορµαλεσ; 
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ΜΜΙΙΣΣΙΙΝΝ  

Εντρετεϕιδοσ τιενε χοµο Μισι⌠ν ααπποορρττααρρ α λοσ σσυυϕϕεεττοοσσ θυε παρτιχιπαν εν νυεστροσ προγραµασ 

ελεµεντοσ παρα λα χχοοννσσττρρυυχχχχιι⌠⌠νν  δδεε  σσυυ  ππρροοψψεεχχττοο δδεε  ϖϖιιδδαα, σερεσ ηυµανοσ θυε ηαγαν   

χχοοννσσχχιιεεννχχιιαα δε συσ ποσιβιλιδαδεσ, σε απροπιεν δε συσ χονοχιµιεντοσ, εξπεριενχιασ, αχχιονεσ 

ψ εµοχιονεσ δε αχυερδο χον συσ ππααρρττιιχχυυλλααρριιδδααδδεεσσ  ψ  συ µµοοµµεεννττοο  δδεε  ϖϖιιδδαα, ρεσιγνιφιχανδο ασ 

λα ρελαχι⌠ν χονσιγο µισµο, λοσ οτροσ ψ χον συ εντορνο. 

 

Εντρετεϕιδοσ αχοµπα〉α εστε προχεσο δε ϖιδα δε χαδα συϕετο α τραϖσ δε χοντεξτοσ ψ 

σινο ταµβιν εν ελ δεσαρρολλο ιντεγραλ ψ αρµονιοσο δελ σερ ηυµανο εν συ γρυπο 
φαµιλιαρ, εν λα χοµυνιδαδ, εν συ εντορνο ψ εν ελ τραβαϕο, εσπερανδο χοµο 
προπ⌠σιτο θυε χαδα σερ ηυµανο πυεδα σερ αγεντε δε συ προπια ϖιδα, 
ινϖιστινδολα δε ελεµεντοσ προπιοσ ψ χυλτυραλεσ, παρα τρασµιτιρ ψ περπετυαρ συ 
εξπεριενχια. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΠΠΡΡΙΙΝΝΧΧΙΙΠΠΙΙΟΟΣΣ  ΠΠΕΕ∆∆ΑΑΓΓΓΓΙΙΧΧΟΟΣΣ2288  

  

  Ελ σερ ηυµανο, παρα Εντρετεϕιδοσ, εσ χονχεβιδο χοµο υν σερ χον 
χαπαχιδαδεσ ψ ποσιβιλιδαδεσ δε δεσαρρολλο φσιχο, χογνιτιϖο, αφεχτιϖο ψ σοχιαλ α 
παρτιρ δε υνα ρελαχι⌠ν διαλ⌠γιχα χον ελ οτρο.   Υνα µιραδα θυε σε πλαντεα δεσδε 
λο ποσιτιϖο, εσ δεχιρ δεσδε λο θυε τιενε ψ νο δεσδε λο θυε λε φαλτα, δεσδε συσ 
οπορτυνιδαδεσ παρα ενφρενταρ συσ διφιχυλταδεσ; σε ρεχονοχε υν σερ ρεφλεξιϖο, 
προποσιτιϖο, χαπαζ δε τρανσφορµαρ συ εντορνο ψ χρεαρ σεντιδο προπιο δε λ. Σε 
ρεχονοχε χοµο υν σερ χονστρυιδο α παρτιρ δε συ ηιστορια, δελ τεϕιδο δε συσ 
ρελαχιονεσ ψ δε λα παρτιχυλαριδαδ δε συσ µοµεντοσ δε ϖιδα. 

 

  Σε χονχιβε ταµβιν ελ σερ ηυµανο χοµο υν σερ δε λενγυαϕε, ελ χυαλ σε 
χονστιτυψε α σ µισµο α τραϖσ δε υν εντρετεϕιδο δε σιγνοσ ψ σµβολοσ θυε ϖαν 
δανδο σεντιδο α λο θυε εσ. Πορ ταντο χονστρυψε ρεαλιδαδεσ, τεϕε εξπεριενχιασ α 

                                                           
28 Λοσ π〈ρραφοσ θυε σε πρεσενταν χορρεσπονδεν α αλγυνοσ δε λοσ πρινχιπιοσ εν λοσ θυε σε βασα 
Εντρετεϕιδοσ παρα ηαχερ συσ προπυεστασ, σιν εµβαργο ηαχεµοσ λα αχλαραχι⌠ν θυε περτενεχεν α 
υν δοχυµεντο λλαµαδο Φυνδαµεντοσ Πεδαγ⌠γιχοσ (Αρχηιϖο Εντρετεϕιδοσ) εν ελ χυαλ σε 
δεσαρρολλαν διχηοσ χονχεπτοσ.   
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παρτιρ δελ αχτο χονσταντε δε σιγνιφιχαρ, δε ιντερπρεταρσε, ιντερπρεταρ α λοσ δεµ〈σ ψ 
α συ εντορνο. 

 

  Ελ απορτε χονστρυχτιϖο α λοσ συϕετοσ συργε δε ιντεραχχιονεσ εν λασ θυε σε 
ρεχονοχε θυε χαδα σερ ηυµανο λλεϖα εν σ µισµο υν ιµπυλσο ψ υνα φυερζα 
προπια, νιχα ε ιρρεπετιβλε χον λα θυε αγενχια συ προπια ϖιδα, α παρτιρ δε 
χοµπρενδερ ψ �µιραρ� λοσ ρεχυρσοσ χον λοσ θυε χυεντα παρα ρελαχιοναρσε χον λ 
µισµο, χον λοσ οτροσ ψ συ εντορνο. 

 

  Λοσ προφεσιοναλεσ δε λα χοµυνιδαδ Εντρετεϕιδοσ σιεντεν εν σ µισµοσ λα 
πασι⌠ν πορ σερ αγεντεσ δε χονστρυχχι⌠ν χονϕυντα ψ εν χοµυνιδαδ, συ µαψορ 
ποσιβιλιδαδ εστ〈 εν συ χαπαχιδαδ δε αχογερ, δε δαρ χον περσιστενχια ψ 
χοντινυιδαδ, δε προπονερ ινιχιατιϖασ φρεντε α λασ νεχεσιδαδεσ παρτιχυλαρεσ δε λοσ 
συϕετοσ. 

 

  Εντρετεϕιδοσ προπονε λα βσθυεδα δε λα αρµονα εν τρεσ διµενσιονεσ; λο 
συβϕετιϖο, λο τιχο ψ λο εσττιχο. Εν εστα λνεα, λοσ συϕετοσ τιενεν χοµο προπ⌠σιτο 
χρεαρ σεντιδο δε ϖιδα, χοµπρενδερσε α σ µισµοσ εν λοσ διφερεντεσ ρολεσ θυε 
ηαχε παρτε, ρεσιγνιφιχαρ λασ φορµασ δε ρελαχι⌠ν χον ελ µυνδο ψ χονσιγο µισµο, 
µιραρ λοσ οβστ〈χυλοσ χοµο οπορτυνιδαδεσ, ρεχονοχερ ελ δολορ ηυµανο χοµο 
παρτε δε λασ σιτυαχιονεσ θυε σε αφρονταν διαριαµεντε, ενχοντραρ νυεϖασ φορµασ 
δε νεγοχιαχι⌠ν ψ δε ρεσολυχι⌠ν δε χονφλιχτοσ, ιντεριοριζαρ λοσ ελεµεντοσ 
σιγνιφιχατιϖοσ θυε λε οφρεχε ελ µεδιο χυλτυραλ ψ χρεαρ α παρτιρ δε εστο συ 
αγενχιαµιεντο χοµο σερ ηυµανο.  

  

ΕΕΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΕΕΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΟΟ∆∆ΟΟΛΛΓΓΙΙΧΧΑΑΣΣ2299    

Λοσ προφεσιοναλεσ θυε χονφορµαν ελ εθυιπο Εντρετεϕιδοσ ασυµεν υν 
χοµπροµισο τιχο δελ δισε〉ο, πλανεαχι⌠ν ψ εϕεχυχι⌠ν δε λοσ προγραµασ, 
ρεχονοχιενδο λασ νεχεσιδαδεσ δε λοσ συϕετοσ, αχερχ〈νδοσε α συσ ποσιβιλιδαδεσ, 
α λασ φορµασ θυε πριϖιλεγιαν συ σενσιβιλιζαχι⌠ν ψ τρανσφορµαχι⌠ν ψ α λα 
παρτιχυλαριδαδ δε συ µοµεντο δε ϖιδα. Εστε προχεσο σε χονοχε χοµο 
Χαραχτεριζαχι⌠ν. 

Τενιενδο πρεσεντε εστα παρτιχυλαριδαδ θυε νοσ βρινδα λα χαραχτεριζαχι⌠ν, σε 
χονστρυψε ελ Ηοριζοντε δε Σεντιδο θυε τιενε χοµο ελεµεντο χονστιτυτιϖο λα 
ιντενχιοναλιδαδ, ψα θυε χοντιενε ελεµεντοσ δε λα εξιστενχια δε λοσ συϕετοσ δε 
χαδα γρυπο ψ θυε ηαν σιδο πυεστοσ εν ρελαχι⌠ν ιδεντιφιχανδο λοσ ασπεχτοσ εν 
χοµν. Πορ ταντο, ελ ηοριζοντε περµιτε ϖισλυµβραρ λοσ προπ⌠σιτοσ, λοσ νφασισ ψ 
λασ διρεχχιονεσ παρα ελ αχοµπα〉αµιεντο ιντενχιοναδο α λοσ συϕετοσ.  

                                                           
29 Εστασ εστρατεγιασ σον τοµαδασ ψ αδαπταδασ, παρα ελ φυνχιοναµιεντο δε Εντρετεϕιδοσ, δε λα 
µετοδολογα προπυεστα πορ λα δοχτορα Μιραλβα Χορρεα. ∆ιρεχτορα δελ γρυπο δε Ινϖεστιγαχι⌠ν 
Λενγυαϕε, εδυχαχι⌠ν ψ χογνιχι⌠ν δε λα Υνιϖερσιδαδ δελ ςαλλε. 
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Εστο δαρ〈 λοσ ελεµεντοσ θυε γυαν λα σελεχχι⌠ν ριγυροσα δε τεξτοσ (λιτεραριοσ, 
πρεσχριπτιϖοσ, εξποσιτιϖοσ, ινφορµατιϖοσ, ενυµερατιϖοσ, φλµιχοσ ετχ.) ψ 
αχτιϖιδαδεσ (λεχτυρασ χονϕυντασ, λεχτυρασ αναλτιχασ, ρε−ναρραχιονεσ, 
χονστρυχχιονεσ δε ρελατοσ, ϕυεγο σιµβ⌠λιχο, χοµποσιχιονεσ ινδιϖιδυαλεσ ψ 
γρυπαλεσ, χρεαχιονεσ αρτστιχασ ετχ.) θυε φορµαν λασ Ρεδεσ Τεξτυαλεσ (νο εσ φιϕα 
σινο θυε σε τρανσφορµα) θυε περµιτε αρτιχυλαρ ελ χονϕυντο δε προπυεστασ θυε 
ενµαρχαραν ελ τραβαϕο χον λοσ συϕετοσ. 

 

 Εντρετεϕιδοσ χρεε εν ελ αχοµπα〉αµιεντο χ〈λιδο, φιρµε ψ χοντινυο. Σε 
φυνδαµεντα εν λα χο−ρεσπονσαβιλιδαδ δε αχχιονεσ θυε χαδα υνο πονε παρα λα 
χονστρυχχι⌠ν δελ χονοχιµιεντο ψ αϖανχε εν δετερµιναδο προπ⌠σιτο. 
 

 Σε απυντα ταµβιν α εσπαχιοσ εδυχατιϖοσ, ρεφλεξιϖοσ δε χονφρονταχι⌠ν ε 
ιντερχαµβιο διαλ⌠γιχο θυε λλεϖεν α λα σενσιβιλιζαχι⌠ν, α λα αυτορεφλεξι⌠ν ψ α λα 
χονστρυχχι⌠ν δελ χονοχιµιεντο (τοµα δε χονσχιενχια). 
 

 Σε εµπλεαν ελεµεντοσ προπιοσ δε λα ναρρατιϖα, ελ αρτε ψ λα διαλογιχιδαδ 
 

ΕΕΝΝΦΦΟΟΘΘΥΥΕΕΣΣ  ∆∆ΕΕ  ΣΣΕΕΝΝΤΤΙΙ∆∆ΟΟ  

ΣΣεε  ρρεεφφιιεερρεε  αα  λλοοσσ  εεϕϕεεσσ  θθυυεε  εεννττρραα〉〉αανν  εελλ  ττρρααββααϕϕοο  εενν  λλοοσσ  δδιισσττιιννττοοσσ  ππρροογγρρααµµαασσ  ψψ  εενν  λλαασσ  
δδιινν〈〈µµιιχχαασσ  εενν  γγεεννεερρααλλ  δδεε  λλαα  ιιννσσττιιττυυχχιι⌠⌠νν..  

 Ελ δεσαρρολλο χοµο προχεσο δε ρεχονστρυχχι⌠ν ψ ρεοργανιζαχι⌠ν περµανεντε. 
 

 Ελ ϖαλορ δε λα ηιστορια: ρεσιγνιφιχαχι⌠ν δε λασ τραδιχιονεσ θυε νοσ χονστιτυψεν 
χοµο σερεσ σοχιαλεσ. 
 

 Ελ ϖινχυλο εδυχατιϖο: Ελ αρτε δε εσταρ ϕυντοσ, ελ ρετο δε λα ϖιδα εν χοµν. 
 

  Ελ τεσορο θυε ενχιερρα λα χυλτυρα παρα λα χονστρυχχι⌠ν συβϕετιϖα. Χοµπαρτιρ δε 
σαβερεσ σιµβ⌠λιχοσ θυε νοσ υνεν παρα ελ λυγαρ θυε χαδα υνο τιενε δεντρο δε 
ελλα. 
 

 Ποσιχι⌠ν ρεφλεξιϖα, σενσιβλε ψ αναλτιχα φρεντε α λασ προπυεστασ θυε οφρεχε ελ 
µεδιο εν λασ διστιντασ 〈ρεασ δελ χονοχιµιεντο δελ σερ ηυµανο. 
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ΣΣΕΕΡΡςςΙΙΧΧΙΙΟΟΣΣ  

ΜΜΑΑ∆∆ΡΡΕΕΣΣ  ΓΓΕΕΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΕΕΣΣ  

Εστ〈σ εν εσε µυνδο τυψο δε αγυα, σιν τιεµπο ψ σιν µεµορια.  

Νο σ τυ νοµβρε νι τυ σεξο. Νο σ χυ〈νδο ϖενδρ〈σ, περο τε εσπερο. 

Νο πιενσο εν ναδα µ〈σ, δε ταντο θυε τε εσπερο.  

Μιεντρασ πασαν λοσ δασ, ϕυντο ρεταζοσ δε παλαβρασ ψ χανχιονεσ. 

↵Ρεχορδαρ〈σ συσ ριτµοσ χυανδο ϖενγασ? Νο ιµπορτα: εσχυχηα συ ρυµορ ψ 

δυερµε. 

Μι χοραζ⌠ν τε αρρυλλα.  

              Ελ λιβρο θυε χαντα. Ψολανδα Ρεψεσ.  

 

• Ταλλερεσ ψ προγραµασ περµανεντεσ παρα αχοµπα〉αρ εν ελ φορταλεχιµιεντο δε 
λασ ρελαχιονεσ τεµπρανασ ψ δελ ινϖεστιµεντο σιγνιφιχατιϖο αλ νυεϖο σερ θυε 
λλεγα αλ µυνδο.  

 

ΝΝΙΙ∇∇ΟΟΣΣ  ΕΕ  ΙΙΝΝΦΦΑΑΝΝΧΧΙΙΑΑ  

Λιβροσ σιν π〈γινασ: ηιστοριασ εν τυ µανο διµινυτα,  

ηορµιγασ δε παλαβρασ θυε τραζαν ηυελλασ εν τυ πιελ. 

Ηασ δεϕαδο δε εσταρ θυιετο ψ ελ µυνδο παρεχε αγρανδαρσε χοντιγο. 

 

 

Τυσ πιεσ ψ τυ ιµαγιναχι⌠ν νο σε δετιενεν. 

Λασ ηιστοριασ νο σε αχαβαν.  

Λασ παλαβρασ τε αχοµπα〉αν: υνα ψ οτρα, ψ οτρα ϖεζ.  

   Φραγµεντοσ δελ Λιβρο θυε χαντα. Ψολανδα Ρεψεσ.  
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• Ταλλερεσ ψ προγραµασ περµανεντεσ παρα αχοµπα〉αρ εν ελ φορταλεχιµιεντο δε 
λασ ρελαχιονεσ τεµπρανασ. (Βεβεσ ρεχιν ναχιδοσ ηαστα νι〉οσ δε 3 α〉οσ χον 
συσ παδρεσ ο αδυλτοσ σιγνιφιχατιϖοσ) 

• Ταλλερεσ ψ προγραµασ περµανεντεσ παρα αχοµπα〉αρ εν ελ δεσαρρολλο δε λασ 
χαπαχιδαδεσ δε λοσ νι〉οσ,  συσ ενχυεντροσ χον ελ µυνδο, χονσιγο µισµο ψ 
χον ελ οτρο. (Γρυποσ δε διφερεντεσ εδαδεσ δεσδε λοσ 2 ηαστα λοσ 14 α〉οσ) 

 

ϑϑςςΕΕΝΝΕΕΣΣ  

Χυανδο νοσ εσταµοσ αχοπλανδο α νυεστρο νιδο,  

δε προντο λα ϖιδα νοσ χογε εν υν δεσχυιδο  

σιν ιµπορταρ λο εστρυενδοσο θυε παρεζχα ελ ρυιδο.  

Βα〉αδοσ δε χοντραδιχχιονεσ ψ αµβιγεδαδεσ ηεµοσ θυεδαδο, 

ρεσπιρανδο εντρε ελ αµορ ψ ελ οδιο χαδα επισοδιο. 

Βυσχανδο ανδο, εντρε λασ ολασ εσπερανδο, 

σεντιρ ψ ϖιϖιρ µι προπιο µυνδο ψ εσπαχιο.  

                   Χοµο τεϕιδο ϖιϖο. Χαρολινα ∆.  

 

• Ταλλερεσ ψ προγραµασ περµανεντεσ παρα ελ αχοµπα〉αµιεντο εν λα 
χονστρυχχι⌠ν ψ ρεσιγνιφιχαχι⌠ν δελ προψεχτο δε ϖιδα δε αδολεσχεντεσ ψ 
ϕ⌠ϖενεσ. 

 

ΑΑ∆∆ΥΥΛΛΤΤΟΟΣΣ  

Χοµο υν τελαρ µε φυι ϖολϖιενδο, αλ αλβα φυι απρενδιενδο, 

ψ σιν δαρµε χυεντα εσταβα τεϕιενδο, µι προπιο µυνδο φυι χονοχιενδο, µε φυι 
δεσχυβριενδο. 

 

Εντρε ηιλο ε ηιλο µε φυι ηαχιενδο. Ελ αµορ φυε χρεχιενδο, χυανδο δελ δολορ ηιχε 
υν ατυενδο.  

Μι ρεσπιραρ φυε φλυψενδο ψ εν υν ρεµανσο σε φυε εξτενδιενδο πορ ελ τελαρ δελ  
µανσο ϖιεντο.  

                                     Χοµο τεϕιδο ϖιϖο. Χαρολινα ∆. 
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• Ταλλερεσ ψ προγραµασ περµανεντεσ παρα ελ αχοµπα〉αµιεντο εν λα 
χονστρυχχι⌠ν ψ ρεσιγνιφιχαχι⌠ν δελ προψεχτο δε ϖιδα δε λοσ αδυλτοσ α παρτιρ δε 
συ µοµεντο δε ϖιδα.  
 

• Ταλλερεσ, χονφερενχιασ ψ προγραµασ δε φορµαχι⌠ν ψ αχοµπα〉αµιεντο εν λα 
λαβορ δε εδυχαρ αλ σερ ηυµανο. 

  

ΑΑΓΓΕΕΝΝΤΤΕΕΣΣ  ΕΕ∆∆ΥΥΧΧΑΑ∆∆ΟΟΡΡΕΕΣΣ,,  ΠΠΡΡΟΟΜΜΟΟΤΤΟΟΡΡΕΕΣΣ  ∆∆ΕΕ  ΧΧΥΥΛΛΤΤΥΥΡΡΑΑ  ΨΨ  
ΡΡΕΕΣΣΠΠΟΟΝΝΣΣΑΑΒΒΛΛΕΕΣΣ  ∆∆ΕΕΛΛ  ΧΧΥΥΙΙ∆∆ΑΑ∆∆ΟΟ  ΨΨ  ΑΑΤΤΕΕΝΝΧΧΙΙΝΝ  ΙΙΝΝΤΤΕΕΓΓΡΡΑΑΛΛ  ΑΑΛΛ  ΣΣΕΕΡΡ  
ΗΗΥΥΜΜΑΑΝΝΟΟ  

� Τυσ ϖερδαδεροσ εδυχαδορεσ, τυσ ϖερδαδεροσ φορµαδορεσ 

τε ρεϖελαν λο θυε εσ λα ϖερδαδερα εσενχια, ελ ϖερδαδερο νχλεο δε τυ σερ,  

αλγο θυε νο πυεδε οβτενερσε νι πορ εδυχαχι⌠ν νι πορ δισχιπλινα,  

αλγο θυε εσ, εν τοδο χασο, δε υν αχχεσο διφχιλ, δισιµυλαδο ψ παραλιζαδο. 

 

Τυσ εδυχαδορεσ νο ποδρ〈ν σερ οτρα χοσα παρα τι θυε τυσ λιβεραδορεσ� 

 Χονσιδεραχιονεσ ιντεσπεχτιϖασ,  

Νιετζχηε 

• Ταλλερεσ, σεµιναριοσ ψ προγραµασ δε φορµαχι⌠ν (διπλοµαδοσ) ψ 
αχοµπα〉αµιεντο εν λα λαβορ δε εδυχαρ αλ σερ ηυµανο. 
 

• Ασεσορα ψ αχοµπα〉αµιεντο ινστιτυχιοναλ εν Εδυχαχι⌠ν ψ Πεδαγογα εν λοσ 
νυεϖοσ ρετοσ δε λα νι〉εζ ψ ελ Σερ Ηυµανο. 

 
• Προψεχτοσ δε ιντερϖενχι⌠ν εδυχατιϖα 
 
• Αχοµπα〉αµιεντο εν Εϖεντοσ Χυλτυραλεσ 
 
• Παρτιχιπαχι⌠ν ψ αχοµπα〉αµιεντο εν γρυποσ δε εστυδιοσ. 
  

ΟΟΤΤΡΡΟΟΣΣ  ΣΣΕΕΡΡςςΙΙΧΧΙΙΟΟΣΣ  

Εντρετεϕιδοσ παρα λα ρεαλιζαχι⌠ν δε συσ προγραµασ βρινδα υν εσπαχιο ρεχονοχιδο 
χοµο χεντρο δε ιντερτεξτυαλιδαδ ψ ριθυεζα χυλτυραλ; χαδα τεξτο (χυεντοσ, ποεσασ, 
χανχιονεσ, πελχυλασ), χαδα ελεµεντο (ττερεσ, πιντυρασ, τεσοροσ, νατυραλεζα) ψ 
χαδα ρινχ⌠ν φαϖορεχεν λα οργανιζαχι⌠ν δε σιγνιφιχαδοσ χοηερεντεσ παρα λα 



 

 

172 

 

βσθυεδα δε λα αρµονα εντρε λο συβϕετιϖο, λο τιχο ψ λο εσττιχο δε χαδα σερ θυε 
ιντεραχτα εν ελλα. Εστε εσπαχιο δε µαγια ψ ρεαλιδαδεσ εσ νυεστρα Βιβλιοτεχα 
ΧυεντΑλεγριασ, λα χυαλ οφρεχε σερϖιχιοσ περµανεντεσ παρα τοδοσ εν συ χαµιναρ 
πορ λα ϖιδα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

�ΧυεντΑλεγριασ εσ λα µαγια, πυεδε σερ ϖερδε, ϖιολετα ο ναρανϕα,  

θυιζ〈σ ελ ροσα νο λε δα ελ τονο περο σι λα ιντενχι⌠ν,  

α λο µεϕορ νεγρο εσταρ〈 πρεσεντε εν χαδα πασο ψ δαρ〈 φορµα,  

βλανχο εσ ελ χεντρο ψ αµαριλλο συ µοτορ,  

ροϕο χορρε πορ συσ ϖενασ ψ αζυλ εσ τρανσφορµαδορ.  

ℑνγελα Μαρα ∆. 

ΝΝυυεεσσττρραασσ  ϑϑοορρννααδδαασσ  ΕΕσσππεεχχιιααλλεεσσ 

• Ηορασ δελ χυεντο πορ γρυποσ δε εδαδ ψ εν φαµιλια. Παρτιχιπαχι⌠ν εν Χλυβ 
δε λεχτυρα. (Υνα ηορα σεµαναλµεντε) 

• Γρυποσ δε λεχτυρα παρα λοσ µ〈σ ινθυιετοσ. (Υνα ηορα χαδα θυινχε δασ)  

• Λυναδασ παρα ενχοντραρνοσ χον τοδοσ, χον ελ φυεγο ψ λα λυνα. (Μενσυαλ � 
Βιµενσυαλ) 

• Εϖεντοσ χυλτυραλεσ αλρεδεδορ δε αρτιστασ, εξπερτοσ, νο ταν εξπερτοσ, νο 
ταν αρτιστασ ψ ηοµβρεσ χοµυνεσ. (Χον προγραµαχι⌠ν) 

• Εσπαχιοσ αβιερτοσ παρα δισφρυταρ λα βιβλιοτεχα εν φαµιλια. (ϑορναδασ δε 
χυατρο ηορασ δοσ ϖεχεσ πορ σεµανα)  

• ςισιτασ πεδαγ⌠γιχασ παρα ινστιτυχιονεσ. (Προγραµαχι⌠ν αχορδαδα χον λα 
ινστιτυχι⌠ν
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• Ανεξο Χ (χοντινυαχι⌠ν).  Εϖαλυαχι⌠ν πριµερ µ⌠δυλο 
 
 

∆ΙΠΛΟΜΑ∆Ο ΡΕΣΙΓΝΙΦΙΧΑΝ∆Ο ΕΛ ςΙΝΧΥΛΟ: 
ΥΝΑ ΠΥΕΡΤΑ ∆Ε ΕΝΤΡΑ∆Α Α ΛΑ ΑΤΕΝΧΙΝ ΙΝΤΕΓΡΑΛ ∆ΕΛ ΟΣ ΝΙ∇ΟΣ 

ΕςΑΛΥΑΧΙΝ ∆ΕΛ ΠΡΙΜΕΡ ΜΟ∆ΥΛΟ 
        
Χον ελ φιν δε µεϕοραρ λοσ προχεσοσ ψ λοσ σερϖιχιοσ αλ ιντεριορ δε ΕΝΤΡΕΤΕϑΙ∆ΟΣ εσ ιµπορταντε ρεχιβιρ 
ρετροαλιµενταχι⌠ν αχερχα δελ προγραµα δε φορµαχι⌠ν εν χυρσο: Ρεσιγνιφιχανδο ελ ςινχυλο Εδυχατιϖο, υνα πυερτα δε 
εντραδα α λα ατενχι⌠ν ιντεγραλ δε λοσ νι〉οσ. 
 

Α χοντινυαχι⌠ν σε ενχοντραρ〈 χον υνα σεριε δε ενυνχιαδοσ αχερχα δε λα εϖαλυαχι⌠ν δελ πριµερ µ⌠δυλο δελ 
διπλοµαδο, πορ φαϖορ µαρθυε υνα δε λασ οπχιονεσ δεντρο δε λα εσχαλα δε φρεχυενχιασ (Νυνχα, Χασι νυνχα, Αλγυνασ 
ϖεχεσ, Χασι σιεµπρε, Σιεµπρε) τενιενδο εν χυεντα τοδο λο τραβαϕαδο δυραντε λασ σεσιονεσ ψ συ ϖαλοραχι⌠ν φρεντε α λο 
θυε βυσχα εϖαλυαρ χαδα ενυνχιαδο. 

Ρεχυερδε θυε χαδα πρεγυντα τιενε υν εσπαχιο παρα οβσερϖαχιονεσ εν ελ χυαλ πυεδε αµπλιαρ συ ρεσπυεστα, ηαχερ 
αλγν τιπο δε χοµενταριο ο δεϕαρλο εν βλανχο σι εσ ελ χασο. Παρα νοσοτροσ εσ µυψ ιµπορταντε συσ οβσερϖαχιονεσ ψα 
θυε χοµπλεµενταν δετερµιναντεµεντε ελ χονϕυντο δε λα εϖαλυαχι⌠ν.  
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Οβσερϖαχιονεσ 

Χον ρεσπεχτο αλ Χοντενιδο:             

1 
Λοσ χοντενιδοσ δεσαρρολλαδοσ εν ελ µοδυλο σον περτινεντεσ 
χον ρεσπεχτο  α λο πλαντεαδο εν ελ διπλοµαδο. 

            

2 
 Λοσ χοντενιδοσ δεσαρρολλαδοσ εν ελ µοδυλο πρεσενταν 
προφυνδιδαδ χονχεπτυαλ ψ πραχτιχα εν ελ µαρχο δε τραβαϕο. 

            

3 
 Λοσ χοντενιδοσ δεσαρρολλαδοσ εν ελ µοδυλο εστ〈ν 
αχτυαλιζαδοσ χον ρεσπεχτο α λασ διν〈µιχασ ρεαλεσ εν ελ 
τραβαϕο χον λοσ νι〉οσ ψ χοµο αγεντεσ εδυχατιϖοσ. 

            

Εστρατεγιασ µετοδολ⌠γιχασ, οβϕετιϖοσ ψ αλχανχεσ:             

4 
Λοσ τεξτοσ ψ ρεχυρσοσ υτιλιζαδοσ εν ελ µοδυλο σον 
χοηερεντεσ χον ρεσπεχτο α λοσ χοντενιδοσ πλαντεαδοσ εν ελ 
διπλοµαδο. 

            

5 
Λοσ τεξτοσ ψ ρεχυρσοσ υτιλιζαδοσ εν ελ µοδυλο γυαρδαν 
ρελαχι⌠ν εντρε σ βαϕο υνα ιντενχι⌠ν χοµν ρεφερεντε α λοσ 
οβϕετιϖοσ γενεραλεσ δελ µοδυλο. 

            

6 
Λασ αχτιϖιδαδεσ δεσαρρολλαδασ εν ελ µοδυλο φαϖορεχεν ψ 
προµυεϖεν λα δισχυσι⌠ν ψ λα ρεφλεξι⌠ν γρυπαλ ψ περσοναλ δε 
λοσ ελεµεντοσ πρεσενταδοσ. 
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7 

Λασ αχτιϖιδαδεσ δεσαρρολλαδασ, λοσ τεξτοσ ψ ρεχυρσοσ 
υτιλιζαδοσ εν ελ µοδυλο µε ηαν φαϖορεχιδο ψ περµιτιδο λα 
χονστρυχχι⌠ν ψ λα απροπιαχι⌠ν δε νυεϖοσ χονοχιµιεντοσ, 
ηαβιλιδαδεσ ψ σενσιβιλιδαδεσ; αλ ιγυαλ θυε ελ φλορεχιµιεντο ψ 
ελ ρεχονοχιµιεντο δε αθυελλοσ θυε ηε λλεϖαδο χονµιγο 
αντεριορµεντε. 

            

8 

Λοσ διφερεντεσ τεξτοσ προπυεστοσ ψ ελ τραβαϕο ρεαλιζαδο χον 
λοσ µισµοσ εν ελ µοδυλο µε ηαν περµιτιδο υν 
αχερχαµιεντο α λα λεχτυρα χον σεντιδο, µοϖιλιζανδο ασ ελ 
ιντερσ πορ χοντινυαρ εν εστα πρ〈χτιχα. 

            

9 

Λασ αχτιϖιδαδεσ δεσαρρολλαδασ ψ ελ τραβαϕο ρεαλιζαδο χον λοσ 
τεξτοσ εν ελ µοδυλο µε ηαν περµιτιδο ιδεντιφιχαρ ψ 
χοµπρενδερ ασπεχτοσ προπιοσ δε µι µισµα, δε λα 
νατυραλεζα δε λοσ νι〉οσ ψ δε µι λαβορ εν λα πρ〈χτιχα χοµο 
αγεντε εδυχατιϖα.  

            

10 

Λασ αχτιϖιδαδεσ δεσαρρολλαδασ ψ ελ τραβαϕο ρεαλιζαδο χον λοσ 
τεξτοσ εν ελ µοδυλο µε ηαν βρινδαδο ηερραµιεντασ παρα 
χοµπονερ εσχριτοσ σοβρε µισ προπιασ εξπεριενχιασ, 
πρ〈χτιχασ, ρεφλεξιονεσ ψ προπυεστασ δεντρο δε µι ρολ χοµο 
αγεντε εδυχατιϖα. 

            

11 

Λασ δισχυσιονεσ ψ ρεφλεξιονεσ ρεαλιζαδασ δεντρο δε λασ 
αχτιϖιδαδεσ προπυεστασ εν ελ µοδυλο µε ηαν οφρεχιδο 
ελεµεντοσ παρα αµπλιαρ µι φορµα δε χονχεβιρ λα πρ〈χτιχα 
εδυχατιϖα. 

            

12 

Λασ δισχυσιονεσ ψ ρεφλεξιονεσ ρεαλιζαδασ δεντρο δε λασ 
αχτιϖιδαδεσ προπυεστασ εν ελ  µοδυλο µε ηαν περµιτιδο λα 
τρανσφορµαχι⌠ν ψ λα ρεσιγνιφιχαχι⌠ν δε λα µιραδα δε µι 
µισµα ψ δελ ϖινχυλο θυε µε υνε α λα λαβορ δε σερ αγεντε 
εδυχατιϖο.   
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13 

Λασ δισχυσιονεσ ψ ρεφλεξιονεσ ρεαλιζαδασ δεντρο δε λασ 
αχτιϖιδαδεσ προπυεστασ εν ελ  µοδυλο µε ηαν περµιτιδο λα 
τρανσφορµαχι⌠ν ψ λα ρεσιγνιφιχαχι⌠ν δε λα µιραδα θυε τενγο 
δε λοσ νι〉οσ, δε συσ χαπαχιδαδεσ ψ δελ µυνδο δε 
ποσιβιλιδαδεσ θυε τιενεν παρα οφρεχερ.   

            

14 
Ελ χονϕυντο δε τοδο ελ τραβαϕο ρεαλιζαδο  εν ελ  µοδυλο µε 
ηα οφρεχιδο ηερραµιεντασ παρα δισε〉αρ ψ δεσαρρολλαρ 
προπυεστασ δε τραβαϕο χον λοσ νι〉οσ. 

            

Εθυιπο δε Αγεντεσ Εϕεχυτιϖοσ ρεσπονσαβλεσ δελ 
∆ιπλοµαδο 

            

15 
Λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ θυε γυιαρον ελ µοδυλο εϖιδενχιαν 
χονοχιµιεντο ψ δοµινιο δε λοσ χοντενιδοσ δεσαρρολλαδοσ εν 
ελ µισµο. 

            

16 
Λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ θυε γυιαρον ελ µοδυλο περµιτεν ελ 
αχερχαµιεντο χον ελ γρυπο, οφρεχιενδο υν ϖινχυλο δε 
χονφιανζα παρα ελ εσπαχιο δε φορµαχι⌠ν. 

            

17 
Λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ θυε γυιαρον ελ µοδυλο δαν υσο 
οπορτυνο ψ πρεχισο δε ηερραµιεντασ δε αποψο παρα 
αχοµπα〉αρ λα φορµαχι⌠ν. 

            

18 
Λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ θυε γυιαρον ελ µοδυλο περµιτεν 
εσπαχιοσ δε δισχυσι⌠ν ψ ρεφλεξι⌠ν χον ελ γρυπο. 

            

19 
Λοσ αγεντεσ εδυχατιϖοσ θυε γυιαρον ελ µοδυλο βρινδαν 
αχοµπα〉αµιεντο ινδιϖιδυαλ εν λοσ µοµεντοσ  νεχεσαριοσ ψ 
τιενεν εν χυεντα λασ παρτιχυλαριδαδεσ δε χαδα παρτιχιπαντε. 

            

20 
Ελ εθυιπο δε αποψο γυαρδα χοηερενχια χον ελ τραβαϕο δε λοσ 
αγεντεσ εδυχατιϖοσ ενχαργαδοσ ψ οφρεχεν αχοµπα〉αµιεντο 
αλ γρυπο. 

            

Ινστιτυχι⌠ν ψ αποψο λογστιχο:             
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21 
Λασ ινσταλαχιονεσ ψ χονδιχιονεσ δελ εσπαχιο δε τραβαϕο σον 
χ⌠µοδασ παρα ελ δεσαρρολλο δελ µοδυλο. 

            

22 
Λα ατενχι⌠ν πορ παρτε δε λα ινστιτυχι⌠ν εσ οπορτυνα χον 
ρεσπεχτο α λασ νεχεσιδαδεσ δε ρεχυρσοσ, εσπαχιοσ ψ 
ηερραµιεντασ παρα ελ δεσαρρολλο δελ µοδυλο. 

            

23 
Σε ρεχονοχε οργανιζαχι⌠ν ψ χυµπλιµιεντο εν λοσ τιεµποσ 
παρα ελ δεσαρρολλο δελ µοδυλο. 

            


