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Edukiak egileen iritzia islatzen du soilik. Europako Batzordeak ez du dokumentu honetako 

informazioaren erabileraren gaineko erantzukizunik. 

 
 
 
 

 

Nolakoa izan daiteke Ekintzailetza-

hezkuntzako Ekosistema Lehen 

Hezkuntzako Irakasle izango direnentzat? 

 
Laburpena 

Europako politika dokumentuak aztertuta, agerian geratzen da azken bi 
hamarkadetan gero eta handiagoa dela ekintzailetza-hezkuntzari ematen zaion 
lehentasuna. Hala ere, ekintzailetza-hezkuntzaren ezarpena nabarmen aldatzen da 
Europako herrialde batzuetatik besteetara, batez ere lehen hezkuntzako 
ikastetxeetan eta lehen hezkuntzako irakasleen prestakuntzan. EIPTE proiektuan, 
Europako sei herrialdetako lehen hezkuntzako irakasle izango direnek 
prestakuntzako aste trinkoetan hartu dute parte. Proiektua amaituta ere, 
etorkizunean ekintzailetza-hezkuntzaren bidez lantzen diren gaitasunekin lehen 
hezkuntzako irakasle gehiagok jarraituko dutela ziurtatzeko, lehenengo haien 
hezkuntzako ekosistema ulertu behar dugu. Beraz, lehenik eta behin, 
unibertsitateko ekintzailetza-hezkuntzako ekosistemei buruzko teoriak aztertuko 
ditugu, (lehen hezkuntzako) irakasleen hezkuntzan erabilgarriak diren ikusteko. 
Ondoren, EIPTE proiektuan parte hartu zuten Europako sei herrialdeetako 
ekintzailetza-hezkuntzako adituen elkarrizketetan oinarrituta, sei herrialde 
horietako ekosistemen egoeraren ikuspegi orokorra emango dugu, baita gomendio 
batzuk ere, lehen hezkuntzako irakasleen prestakuntzan ekintzailetza-hezkuntzako 
ekosistema integral bat garatzeko. 
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1. Sarrera 

Azken bi hamarkadetan, ekintzailetza-hezkuntzak gero eta garrantzi handiagoa hartu du Europan. 

Europako politika dokumentuak aztertuz gero, argi ikusten da ekintzailetza-hezkuntzari gero eta 

garrantzi handiagoa ematen zaiola. Dokumentu horien adibide ditugu, besteak beste, “Implementing 

the Community Lisbon Programme: Fostering entrepreneurial mindsets through education and 

learning” (Europako Erkidegoen Batzordea, 2006); “Entrepreneurship in Vocational Education and 

Training” (Europako Batzordea, 2009); “Policy Brief on Youth Entrepreneurship” (Europako Batzordea, 

2012a). Dokumentu horiek adierazten dute "ekimena eta ekintzailetza" Europar Batasuneko zortzi 

gaitasun nagusietako bat direla. 

Beste dokumentu ofizial batzuek ere, esaterako, "Council conclusions on entrepreneurship in 

education and training" (Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala, 2015), "Entrepreneurship 2020 Action 

Plan" (Europako Batzordea, 2013) edo "Rethinking education: investing in skills for better socio-

economic outcomes" (Europako Batzordea, 2012b), azpimarratu dute ekintzailetzako trebetasunen 

beharra eta, ondorioz, ekintzailetza-hezkuntzarena, hainbat mailatan: "Estatu kideek ekintzailetzako 

trebetasunak bultzatu beharko lituzkete, haiek irakasteko eta ikasteko modu berriak eta sortzaileak 

bilatuz, lehen hezkuntzatik hasi eta bigarren hezkuntza eta goi mailako hezkuntzara arte" (Europako 

Batzordea, 2012). 

Nolanahi ere, ekintzailetza-hezkuntza asko aldatzen da Europar Batasuneko herrialdeen artean, 

bereziki lehen hezkuntzako irakasleen prestakuntzari dagokionez. Arrazoi horregatik, "Ekintzailetza 

Lehen Hezkuntzako Irakasleen Prestakuntzan-Entrepreneurship in Initial Primary Teacher Education" 

(EIPTE) proiektuaren helburua da goi mailako hezkuntza erakundeek ekintzailetza-hezkuntza ezartzea 

eta/edo dagoeneko eskaintzen duten ekintzailetza-hezkuntzaren kalitatea hobetzea, lehen 

hezkuntzako irakasleen prestakuntza programetan. Ekintzailetza-hezkuntza zer den ulertzeko, 

ekintzailetzaren definizio jakin batetik abiatzen gara: "Ekintzailetza aukera eta ideien gainean jardutea 

eta besteentzat balio bihurtzea da. Sortzen den balio hori finantzarioa, kulturala edo soziala izan 

daiteke "(FFE 2012). 

EIPTE proiektuan, Europako sei herrialdetako lehen hezkuntzako irakasle izango direnek 

prestakuntzako aste trinkoetan hartu zuten parte. Proiektua amaituta ere, etorkizunean ekintzailetza-

hezkuntzaren bidez eskuratu dituzten gaitasunak lantzen lehen hezkuntzako irakasle gehiagok 

jarraituko dutela ziurtatzeko, lehenengo haien hezkuntza ekosistema ulertu behar dugu. 

Lehen hezkuntzako irakasleentzako berariaz diseinatutako ekintzailetzako ekosistemei buruzko 

ikerketarik ez dagoenez, artikulu honek ekintzailetza-hezkuntzako ekosistemak eta lehen hezkuntzako 

irakasleen prestakuntzan duten erabilgarritasuna aztertuko ditu, bi pausotan: lehenik eta behin, 

unibertsitatean oinarritutako ekintzailetza-hezkuntzako ekosistemen inguruan dauden teoriak eta 

gomendioak aztertuko ditugu. Ondoren, EIPTE proiektuan parte hartu zuten Europako sei 

herrialdeetako ekintzailetza-hezkuntzako adituen elkarrizketetan oinarrituz, sei herrialde horietako 

ekosistemen egoeraren ikuspegi orokorra emango dugu. Eta, horrekin batera, gomendio batzuk, lehen 
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hezkuntzako irakasleen prestakuntzan ekintzailetza-hezkuntzako ekosistema integral bat garatzeko. 

2. Esparru teorikoa 

2.1 Ekintzailetza-hezkuntzako ekosistemak 

Isenberg (2011) da ekintzailetzako ekosistemak kostuetan efizientzia lortzeko estrategia gisa eta 

oparotasun ekonomikoa suspertzeko paradigma berri baten ardatz gisa aurkezten dituen lehena. 

Ekintzailetzako hezkuntza ekintzailetzaren azpisistema baten moduan ere ikus daiteke (Regele & Neck, 

2012). 

Sei azterketa kasu oinarritzat hartuta, Rice, Fetter eta Greene-k (2014) zazpi arrakasta faktore zehaztu 

zituzten, unibertsitateek eragin handiko ekintzailetza ekosistema iraunkorra lortzea ahalbidetzen 

dutenak: 

1. Seniorren lidergo ikuspegia, konpromisoa eta babesa  

2. Programazio sendoa eta klaustroaren lidergoa 

3. Etengabeko konpromisoa denbora tarte luze batean 

4. Finantza baliabide garrantzitsuak eskura edukitzea 

5. Curriculumean eta programetan etengabeko berrikuntzarekin konpromisoa 

6. Antolaketa azpiegitura egokia 

7. Enpresa hedatua eraikitzeko eta masa kritikoa lortzeko konpromisoa. 

Hala ere, analisi honek unibertsitatean oinarritutako ekintzailetza ekosistemak ditu ardatz eta horrek 

egitura jakin batzuk egotea eskatzen du. Beraz, beharbada ez da zuzenean aplikagarria (lehen) 

hezkuntzako irakasleen prestakuntzan, bereziki Alemania bezalako herrialde batean, ekintzailetza-

hezkuntza oraindik ere "exotikotzat" hartzen denean. 

Aipatutako arrakasta faktoreez gainera, beste hainbat ereduk deskribatzen dituzte ekintzailetza-

hezkuntzako ekosistemak (horien artean, Basu, 2014; Brush, 2014; Matlay, 2015). Adibide 

aipagarrienetako bat Brush-ek proposatutako eredua da (2014) eta, horregatik, hurrengo lerroetan 

azalduko dugu. 

Brushek (2014) "barne ekintzailetzako ekosistema" hartzen du unibertsitatean oinarritutako 

ekintzailetza ekosistemaren osagai nagusitzat. Barne ekintzailetzako jarduerak erkidegoaren eta 

ikastetxearen barruan kokatzen dira, eta curriculumari, eskolaz kanpoko jarduerei eta ikerketari lotuta 

daude, horiek baitira unibertsitateen lan arlo nagusiak, ekintzailetzari dagokionez (Alberti, Sciascia & 

Poli, 2004; Kuratko, 2005). Fetters et al.-en lana oinarri hartuta (2010), Brushek (2014) lau dimentsio 

hautatu ditu ikastetxe edo unibertsitateko ekintzailetzako barne hezkuntza ekosistema definitzeko: 

azpiegitura, interes taldeak, baliabideak eta kultura. 1. irudiak erakusten digu dimentsio horiek nola 

inguratzen dituzten ikastetxearen/unibertsitatearen eta komunitatearen barneko ekintzailetza 

jarduerak. 
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Erdiko eremuan sartzen dira curriculuma, eta horren barne, ikastaroetako materialak, pedagogiak eta 

emateko mekanismoak; curriculumari lotutako jarduerak, besteak beste, programak, mintegiak, 

sareko lana, negozio planen lehiaketak; eta hainbat alderdiri lotutako erabakiak, horien artean, 

lidergoa, baliabideak, hartzaileak, klaustroarentzako pizgarriak, eta baliabideen esleipena; eta ikerketa 

teorikoa eta aplikatua, horren barne hartuta ikergaiei buruzko erabakiak, irakasleentzako pizgarriak, 

finantza laguntza, datuetarako sarbidea eta aurkikuntzen zabalkundea. 

Interes taldeen dimentsioak ikastetxe bateko gizarte eta giza osagai guztiak hartzen ditu barne: 

irakasleen klaustroa, administrazio eta zerbitzuetako langileak eta ikasleak. Interes taldeetako 

bakoitzak bere interesak ditu eta sareen bidez eta banaka lotzen dira ikastetxearekin eta komunitate 

osoarekin. Ekosistema bat eraikitzeko ezinbestekoa da interes taldeen beharrak, loturak eta 

motibazioak zehaztea. 

Baliabideen barnean finantza faktoreak daude, baina baita teknologia, instalazio fisikoak, gizarte 

kapitala, erakunde lankidetza, gaitasunak, eta irakasleen eta gainerako langileen trebetasunak ere. 

Orokorrean, azpiegiturak elementu fisikoak adierazten ditu (errepideak, eraikinak, instalazioak), baita 

ingurune teknologikoa edo digitala ere. 

Kulturak ikastetxearen alderdi sinbolikoak, arauak, balioak eta tradizioak biltzen ditu. Ikastetxean lan 

egiteko modua gidatzen duten oinarrizko balioak adierazten ditu, campusarekiko lotura eta 

sentimendua, elementu ukiezinak. 

 

Nolanahi ere, garrantzitsua da azpimarratzea aurkezten ari garen eredu hau baino gehiago ere 

badirela. Hainbat kasu azterketak landu izan dituzte unibertsitate ekintzaileak eta azterketa horietatik 

atera dezakegun ondorio nagusietako bat da "unibertsitate bezainbeste eredu" dagoela aztertzeko 

(Müller & Toutain, 2015, 8. or.). 

 
2.2 Ekintzailetzako Hezkuntza Ekosistema Irakasleen Prestakuntzan 

Ekintzailetza-hezkuntzako ekosistemak ugariak badira ere, ikerketa gehienek negozio/ekonomia 

eskoletan edo ikasketetan jartzen dute arreta. Adibide bat Rice et al-ek egindako azterketa (2014) da; 

Tokiko Komunitatea 

Ikastetxea 

Baliabideak Kultura 

Curriculuma Ko-kurrikularra 

Ikerketa 

1. irudia: Ekintzailetza-hezkuntzako barne Ekosistemaren domeinua (Brush, 2014) 
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arrakastarako zazpi faktore definitzen ditu, ekintzailetza programen antzinatasunaren, zabaleraren eta 

heldutasunaren arabera aukeratutako sei unibertsitatetako programak aztertu ondoren. Erakunde 

horien egiturak ezin dira zuzenean eraman (lehen hezkuntzako) irakasleen prestakuntzara, bereziki 

ekintzailetza-hezkuntza garatua ez dagoen herrialdeetan.  

Gainera, ekintzailetza-hezkuntzaren definizioa bera ere aldatu egin daiteke testuinguru batzuetatik 

besteetara. Lackeus-ek adierazten digun bezala (2015), alde batetik, ekintzailetzaren definizio nahiko 

hertsia izango dugu, ekintzailetza negozio bati ekitea dela esaten dugunean. Beste alde batetik –eta 

guk ekintzailetza-hezkuntza deitzen diogu ikuspegi honi– ekintzailetza adiera zabalagoan uler dezakegu 

eta esan sormena, aukerak, berrikuntza eta proaktibo izatearekin lotzen dela eta ezaugarri horiek 

guztiek garrantzitsuak direla bizitzako edozein arlotarako, eta ez soilik negozio bati ekiteko. 

Gurea bezalako ikuspegian oinarritzen den ekintzailetza-hezkuntzako ekosistemaren ereduetako bat 

Müller & Toutain-ena da (2015). Beren ikerketa dokumentuan, Müller & Toutainek (2015) 

ekintzailetza-hezkuntzako ekosistemari helburu orokor bat jartzen diote: ekintzailetzako ikaskuntza 

prozesua bultzatzea. Proposatzen duten eredua gaur egungo ikastetxeetan aplikatzeko modukoa da, 

bai lehen hezkuntzako eskoletan eta bai bigarren hezkuntzakoetan, eta irakasleen ekintzailetza 

gaitasunak garatzeko ere baliagarria da. 

Ereduak bost dimentsio proposatzen ditu eta dimentsio horietako bakoitzak besteetan du eragina. 

Hurrengo lerroetan, dimentsio horietako bakoitza azalduko dugu. Müller & Toutainen jatorrizko 

ereduak (2015) "motibazioa" ere hartzen zuen kontuan. Dimentsioak lantzen direnean, ulertzen da 

motibazioa bost dimentsioetako bakoitzarekin banaka lotu daitekeela eta, beraz, ekintzailetza-

hezkuntzako ekosisteman eragiten duela. Nolanahi ere, ez dugu "motibazioan" gehiago sakonduko, 

ikerketa honen irismena gaindituko lukeelako. Egileek proposatzen dizkiguten bost dimentsioak 2. 

irudian erakutsi ditugu. Banan-banan joango gara haiek azaltzen. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esparruak deskribatzen digu ekintzailetza-hezkuntzako testuinguru egokirik badagoen ala ez. Labur 

esanda, irakasleei zein ikasleei egin diezaieke erreferentzia. Dimentsio honen barne daude irakasleen 

2. irudia:  Ekintzailetza-hezkuntzako Ekosistema eredua, Müller & Toutainen lanetik egokitua 
(2015) 

Esparrua 

Loturak 

Kultura Pedagogiak 

Espazioak 
Ekintzailetza -
hezkuntzako 
Ekosistema  
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eta ikasleen ekintzailetza-hezkuntzako gaitasunak1 eta, horien barruan, irakasleen didaktika eta 

metodologia jakintza, ekintzailetza lantzeko eskoletarako. Praktika ere sartzen da dimentsio honetan: 

ekonomia eta gizarte balioa sortzera eta pentsamendu ekintzailea garatzera bideratutako jarduerak, 

besteak beste. Gure azterketarako, esparruak guretzat duen esanahia kontuan hartuta, harantzago 

joan gara eta curriculumeko estandarrak ere sartu ditugu dimentsio honetan. 

Loturak dimentsioak hezkuntza erakundearen barruan edo hezkuntza erakundearen kanpoko interes 

taldeekin harremanak garatzera edo mantentzera bideratutako azalpenak adierazten ditu. Balizko 

bazkideak askotariko jatorrietatik etor daitezke. Dimentsio hau zehaztasunez deskribatzeko faktoreak 

honakoak dira: harremanen intentsitatea, guk mendekotasun gisa interpretatu duguna, finantza 

mendekotasuna ere barne hartuta, Brushek (2014) "baliabide" izendatzen zuenaren antzekoa, epe 

luzeko sarearen garapena eta laguntza. Loturak edukitzeak esan nahi du mundu zabalera irekitzea eta 

lankidetza estuagoak garatzea (Tuunainen, 2005). 

Kulturak, hemen erabiliko dugun moduan, "ekintzailetza kultura" esan nahi du. Ikastetxeek eta eskolaz 

kanpoko eragileek partekatutako ikuspegia modu aktiboan garatzeko duten ahalmena adierazten du. 

Kultura lehendik dauden loturetan oinarrituta garatzen da. Loturen helburuak era askotakoak izan 

daitezke. Dimentsio honen faktore erabakigarriak komunikazioa eta ekimena dira. 

Pedagogiak, testuinguru honetan, ikaskuntza esperimentaleko metodoak adierazten ditu, irakasleen 

eta ikasleen portaera aktiboa sustatzera bideratuak eta kanpoko bazkideekin zubiak eraikitzeko erabil 

daitezkeenak. "Ikasleak beren interes, balio eta ideien araberako ekintzak egitera bultzatzen dituzten 

jarduerak" biltzen ditu (Müller & Toutain, 2015, 18. or.). Dimentsio honek bi kategoria hartzen ditu: 

ekintzailetzaren ezaugarriak eta ekintzailetza-hezkuntzari lotutako usteak. Uste edo sinesmenei 

garrantzi handia ematen diegu, Falk-Lundqvist eta beste batzuek (2011) adierazi zuten bezala, 

hezkuntzan ekintzailetza txertatzeko presio politikoek irakasleen jarrera negatiboa ekarri baitute. 

Espazioak dimentsioan, Müller eta Toutainek (2015) eskolaz kanpoko ikaskuntza lekuak eta ikasteko 

lekuen diseinu egokia sartzen dituzte. 

 
Gure ikerketa eredu honen inguruan egituratzea erabaki genuen, lau arrazoirengatik: 

1. Batez ere ikastetxeetan (lehen eta bigarren hezkuntzan) aplikatzeko diseinatuta badago ere, egileek 

aipatzen dute edozein mailatan eta ikaslearen adina edozein izanik ere erabil daitekeela. Gainera, 

nagusiki lehen hezkuntzako ikastetxeetan erabiltzeko diseinatuta egotea abantaila bat dela uste dugu. 

Izan ere, goi mailako hezkuntza erakundeetan erabiltzeko modukoa izateaz gainera, etorkizuneko 

irakasleak ekosistema horren barne egongo dira beren hezkuntza prozesuan bertan eta, horrela, 

aurrerago beren esperientzia eta jakintza lan egingo duten tokira eramango dute. 

2. Müller eta Toutainek irakasleen gaitasunak kontuan hartzen dituzte. 

                                                           
1 EIPTE proiektuaren esparruari eta gaitasunei buruzko informazio gehiago aurki daiteke lan honetan: "Framework: 

Entrepreneurship Education for HEI´s with Initial Primary Teacher Education”, webgune honetan: www.eipte.eu, 
“Dissemination” atalean. Ikus, halaber, honako artikulu hau: Arruti, A. & Paños-Castro, J. (2020): How do future primary 
education student teachers assess their entrepreneurship competences? An analysis of their self-perceptions. Jousnal of 
Entrepreneurship Education, 23 (1). 

http://www.eipte.eu/
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3. Ekintzailetza-hezkuntzaren inguruko oinarriak gureen oso antzekoak dira. 

4. Brushen ereduarekin (2014) bat egiten du alderdi askotan: 

- Brushen (2014) interes taldearen dimentsioak neurri handi batean bat egiten du loturak 

dimentsioarekin, dimentsio horrek adierazten baititu askotariko interesak, sareekiko konpromisoa eta 

banakako loturak eskolaren eta komunitatearen artean. 

- Brushen (2014) baliabideak dimentsioa bat dator esparruarekin (gaitasunei eta praktikari 

dagokionez), espazioekin (instalazio fisikoei dagokienez) eta loturekin (erakundearen lankidetzei 

dagokienez). 

- Brushen (2014) azpiegitura dimentsioak barne hartzen ditu, besteak beste, campus fisikoa eta 

ingurune teknologikoa eta digitala, hau da, espazioak. 

- Kultura bi ereduetan berdin ulertzen da. 

- Brushen (2014) curriculum eremuak (ez nahastu dimentsioekin) barne hartzen ditu ikastaroetako 

materialak, eta emate mekanismoak, eta, hortaz, praktikari dagokionez, esparruaren antzekoa da. 

Gainera, pedagogiak ere aipatzen ditu. Hain zuzen ere, pedagogiek berezko kategoria bat osatzen dute 

Müller & Toutainen ereduan. 

 
"Ikerketa" eremuak (Brush, 2014) ez du zuzeneko baliokiderik Müller & Toutainen ereduan (2015), 

baina funtsezkoa da, noski. EIPTE proiektuaren testuinguruan, ikerketatik hainbat output atera 

genituen, emaitza eta ikuspegi garrantzitsuak ekarri zituztenak2. Hala ere, kontuan hartuta 

ekintzailetza-hezkuntzaren ezarpen maila asko aldatzen dela erakunde parte hartzaile batzuetatik 

besteetara, ikerketaren eremua ez genuen berariaz sartu edo, zehatzago, ez genuen "gehitu" Müller & 

Toutainen eredura (2015) azterketa honetarako. 

 

3. Metodoak 

3.1 Elkarrizketa erdi-egituratuak ekintzailetza-hezkuntzako adituekin 

Irakasleen prestakuntzaren esparruan, ekintzailetza-hezkuntzako adituekin elkarrizketa erdi-

egituratuak egin genituen, EIPTE proiektuan parte hartzen duten sei herrialdeetan: Espainia, Belgika, 

Danimarka, Alemania, Suedia eta Lituania. Elkarrizketa mota honetarako, gida bat prestatu genuen 

(Flick, 2016), Müller & Toutainek (2015) proposatutako dimentsio bakoitzeko galderan oinarrituta. 

Orientatzeko, gogoratzeko eta galdera garrantzitsu guztiak edukitzeko balio zuen gida horrek eta 

galdera multzo bakoitzari sarrera egiteko jarraibideak ere ematen zituen (Stigler & Felbinger, 2012). 

Elkarrizketarako gidaren helburua da ikergaiaren inguruko adierazpen zehatzak biltzea eta banakako 

elkarrizketen arteko konparazioa egitea. Gidak elkarrizketa egoera ere egituratu beharko luke eta haiek 

egiteko jarraibideak eman, elkarrizketatzailearen eragina ahalik eta txikiena izan dadin (Stigler & 

Felbinger, 2012). 

                                                           

2 Gehiago irakurtzeko, joan EIPTEren webgunera www.eipte.eu. 
 

http://www.eipte.eu/
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Bi elkarrizketa aurrez aurre egin ziren eta beste lau online, Skype bidez. Bost elkarrizketa ingelesez egin 

ziren eta beste bat, alemanez. 

 
3.2 Elkarrizketatuak 

Elkarrizketetarako, ekintzailetza-hezkuntzan adituak diren sei lagun aukeratu genituen. EIPTE 

proiektuan parte hartzen duten sei herrialdeetakoak ziren: Danimarka (University College Absalon), 

Belgika (AP Hogeschool), Alemania (Leuphana Unibertsitatea), Lituania (Vilniaus Kolegija/Zientzia 

Aplikatuetako Unibertsitatea), Espainia (Deustuko Unibertsitatea) eta Suedia (Mid Sweden University). 

Alemaniako elkarrizketatuaren kasuan izan ezik, gainerako guztiek zuzenean parte hartzen zuten 

proiektuan. Lau elkarrizketatu emakumeak ziren eta bi, gizonak. 40-49 urte zituzten batez beste, eta 

batez beste bost eta sei urte bitarteko esperientzia zuten, ekintzailetza-hezkuntzan. Bost irakasle dira 

eta beste bat unibertsitateko irakaslea da. 

 

3.3 Datuen ebaluazioa 

Lehenik, elkarrizketa guztiak Kuckartz et. al-en transkribapen sistemarekin (2008) transkribatu ziren. 

Azterketa honetarako, sistema hau bereziki egokia da, iruzkinen eta irakurgarritasunaren konbinazio 

egokia egiten duelako eta, beraz, edukien analisi kualitatiboa ebaluatzeko egokia da. 

Bigarren urratsean, materiala edukien analisi kualitatiboa (Mayring, 2010) eta MAXQDA softwarea 

erabiliz ebaluatu zen. Esparru teorikoa oinarritzat hartuta, kategoria deduktiboak aplikatu zitzaizkion 

materialari. Materiala hainbat alditan berrikusi ondoren, kategoria sistema bat eraiki zen (ikus 

eranskina). 

 

4. Emaitzak eta Eztabaida 

Atal honetan, emaitzak erakutsi eta eztabaidatuko ditugu. Ekosistemaren dimentsioen garapen mailari 

begiratuta, egoerak edo faseak zein diren ikusi nahi izan dugu. 

 

Esparrua 

Curriculuma eta Gaitasunak: 

Ekintzailetza-hezkuntza ofizialki curriculumean txertatuta dago Danimarkan, Lituanian eta Suedian3. 

Danimarkan, gidalerro nagusiak argiak dira eta irakaskuntzako eta irakasleen prestakuntzako legean 

jasota daude. Gainera, elkarrizketatuaren erakundeak ekintzailetza-hezkuntzako modulu bat du. 

Lituanian ere, ekintzailetza-hezkuntzako jarraibideak lehen hezkuntzako ikastetxeetako curriculumean 

txertatuta daude. Ez dago irakasgaien arteko bereizketarik eta ekintzailetza-hezkuntza ezartzeko 

modua eskolak berak erabakitzen du. Suedian, ekintzailetza-hezkuntza aipatzen da curriculumean, 

                                                           

3 Herrialde desberdinetako dokumentu ofizialean eta ekintzailetza-hezkuntzaren ezarpenari buruzko informazio gehiago 

eskuratzeko, ikus EIPTEren webgunean "Report for Policy Makers" txostena", www.eipte.eu, "Dissemination" atalean. 

 

http://www.eipte.eu/
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baina ikuspegi zehatzik ez da proposatzen. Suediar elkarrizketatuak dio status quo-ak toki gutxi uzten 

diola ekintzailetza-hezkuntzari. Irakasleentzako prestakuntzan ekintzailetza-hezkuntzari lotutako 

gaitasunak indartzeko ikastaro ugari dauden arren, ez dago epe luzeko konpromiso iraunkorrik. Beraz, 

funtsezkoa da curriculumean ekintzailetza-hezkuntzari garrantzi handiagoa ematea (lehen urrats gisa). 

Espainian, legearen eta curriculumaren jarraibideak ez dira hain argiak; nolanahi ere, nahiz eta 

ekintzailetza-hezkuntza legean zuzenean txertatuta ez egon, ekintzailetzari lotutako gaitasun asko 

daude definituta. Espainiar elkarrizketatuak azpimarratzen du garrantzitsua dela ekintzailetza-

hezkuntza curriculumean txertatzea, prestakuntza horri dagozkion gaitasunak ezinbestekoak baitira 

(etorkizuneko) irakasleentzat. Irakasleek etengabeko ikasketa prozesu baten parte izan behar lukete 

eta ikasleak ekintzaile izatera animatu. 

 

Belgikan eta Alemanian, ekintzailetza-hezkuntza ez dago txertatua ez lehen hezkuntzako 

curriculumean eta ez irakasleen prestakuntzan. Jarraibide ofizialei buruz edo, hobeto esanda, 

jarraibide ezari buruz galdetuta, alemaniar elkarrizketatuak nabarmentzen du garrantzitsua dela 

Alemanian ekintzailetza-hezkuntza modu zabalagoan definitzea. Puntu honetan, argi eta garbi ikusten 

da zein garrantzitsua den ekintzailetza-hezkuntzaren definizio zabalago bat ematea (Lackeus, 2015). 

 

Praktika: 

Gaur egungo jardunbideari dagokionez, Belgikako eta Danimarkako bi elkarrizketatuek aipatu zuten 

beharrezkoa dela irakasmaterial egokia edukitzea eskoletan eta irakasleen prestakuntzan. Espainiar 

eta lituaniar elkarrizketatuek azpimarratu zituzten (etorkizuneko) irakasleen jakintza profesionala eta 

ekintzailetza pentsamoldea. 

 

Loturak  

Mendekotasuna: 

Daniar elkarrizketatuak interes taldeekiko mendekotasuna dagoela aipatzen du, baina ez da finantza 

mendekotasunaz ari. Finantza baliabideak nahikoak dira. Espainiar elkarrizketatuak "harreman" 

terminoa nahiago du, baina, halaber, belgikar elkarrizketatuak bezala, adierazten du finantza 

baliabideak ezinbestekoak direla. Alemaniar eta suediar elkarrizketatuek soilik finantza 

mendekotasunari egiten diote erreferentzia. Finantza faktorea ez da modu esplizituan aipatzen Müller 

& Toutainen ereduan (2015), modu inplizituan baizik. Brushen ereduan (2014), ordea, faktorea 

kontuan hartzen da, baliabideen dimentsioaren barruan. 

 

Lankidetza eta epe luzeko sarearen garapena: 

Daniar elkarrizketatuaren erakundeak lankidetzako hainbat bazkide ditu, besteak beste, proiektuak eta 

museoak. Gainera, epe luzeko sare sendo bat garatu dute fundazio batekin, hamar urte baino 

gehiagoko ibilbidea du. Fundazioa EIPTE proiektuko bazkideetako bat ere bada. 

Lituaniar elkarrizketatuak askotariko loturak aipatu ditu: beste erakunde batzuekin lan egiten dute eta 
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harremanak dituzte ekintzailetza-hezkuntza eskaintzen duten lehen hezkuntzako ikastetxeekin. Sareei 

dagokionez, sare formalak eta ez formalak eraiki dituzte, arduradun politikoak eta lehen hezkuntzako 

ikastetxeak tartean direla. 

Suediar elkarrizketatuaren erakundeak lehen hezkuntzako ikastetxeekin egin ditu harremanak. Zientzia 

zentro batekin ere lankidetza sendoa dute. Zentro horrek ere parte hartzen du EIPTE proiektuan. 

Espainiako erakundeak Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat ikastetxe eta erakunderekin ditu 

harremanak. Era berean, loturak ere badituzte, besteak beste erakundean ekintzailetza-

hezkuntzarekin lotutako gaien inguruko lantegiak eta/edo mintegiak eskaintzeko. 

Belgikako erakundeak lankidetzako bazkideak ditu eta ikastetxeak ere interes talde gehiagotara 

hurbiltzen ahalegintzen ari dira. Oro har, elkarrizketatuak dio hobetzeko aukerak ikusten dituela. 

Alemanian ere antzekoa gertatzen da; elkarrizketatuak barneko zein kanpoko loturen garrantzia 

azaltzen du. Izan ere, kanpora irekitzea funtsezkoa da lankidetza estuagoak lortzeko (Tuunainen, 2005) 

eta, bide batez, hori garrantzitsua da eskola ekintzailea eraikitzeko (Müller & Toutain, 2015). 

 

Laguntza: 

Elkarrizketatuek laguntzaz hainbat modutara hitz egin zuten. Erantzun batzuk irakasleen prestakuntzari 

zegozkion eta beste batzuk, berriz, lehen hezkuntzari. Irakasleen prestakuntzari dagokionez, alemaniar 

elkarrizketatuari gustatuko litzaioke aktiboagoak izatea norberaren erakundeaz kanpoko interes 

taldeekin elkartzeko. Espainiar elkarrizketatuak bi esparruak lotu zituen eta adierazi zuen ikasle ohiak 

ikastetxeentzat laguntza handia izan daitezkeela. Lehen hezkuntzako ikastetxeentzat, laguntza 

museoetatik ere etor daitekeela aipatu zuen suediar elkarrizketatuak, museoetan ikasleek modu 

interaktiboan sal ditzakete produktuak Gabonetako merkatuan. Lituanian ere museoekin lankidetzak 

dituzte. Gainera, gurasoen laguntza funtsezkoa da ikusten dute; gurasoak ikastetxera joan daitezke 

bisitan eta “Familia Eguna” ere antolatzen da. 

Danimarkan, laguntza sarea oso zabala da eta gizarteko hainbat mailatara hedatzen da. Besteak beste, 

Danimarkako printzeak ere babesa eskaintzen dio ekimen honi. 

 

Kultura 

Ekimena eta proiektuak: 

Ekimenari dagokionez, elkarrizketatuen erantzunak nahiko antzekoak izan ziren. Guztiek ikuspegi 

aktiboa azpimarratzen dute, ekintza errepikakor gisa, pentsamendu ekintzailea abiapuntu izainik. 

Gehiago da ezarritakoaz kanpo pentsatzea irabazi asmoa lehenestea baino. Erantzun horiek 

elkarrizketatuek aipatzen dituzten proiektu motetan islatzen dira: Suedian, ikasleek proiektuetan parte 

hartzen dute eta horietako batzuek helburu ekonomikoak ere izaten dituzte, ikasleak adinean gora 

doazen heinean. Lituanian, ikasleek aukera dute azoketan parte hartzeko edo enpresa arloko jendea 

gonbidatzeko. 

 

Komunikazioa: 
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Komunikazioari dagokionez, belgikar elkarrizketatuak aipatzen zuen elkarrekintza esanguratsua zela 

beste pertsonen trebetasunak eta pentsamenduak ezagutzeko. Espainiar elkarrizketatuak 

komunikazioa garrantzitsua dela aipatzen du, planteamendu hau ekintzailetza-hezkuntzarekin 

loturarik ez duten pertsonengana eta arduradun politikoengana zabaltzeko. Daniar elkarrizketatuaren 

iritziz, haurrekin hitz egitea garrantzitsua da buruan zer duten ulertzeko. Komunikazio maila horiek 

guztiak garrantzitsuak dira eta ikuspegi eta kultura partekatu baten parte dira. Müller & Toutainek 

(2015, 17. or.) dioten moduan: "Hizkuntza, esparru honetan, adiera zabalagoan ulertzen da, eta 

esanahi eta portaera partekatuekin eta gizartearen ikuspegi komunarekin du zerikusia". 

 
Pedagogiak 

Ekintzailetzaren ezaugarriak: 

Belgikar elkarrizketatuak adierazten du ekintzailetza-hezkuntzaren alderdi guztietatik sor daitekeela 

balioa. Daniar elkarrizketatuak gizarte alderdia azpimarratzen du eta "gizarte ekintzailetza" terminoa 

erabiltzen. Alemaniar elkarrizketatuak hiru helburu lortu behar direla azpimarratzen du: auto-

eraginkortasuneko esperientzia, ahalduntzea, eta ikastea eta esploratzea. Baina argitzen du helburu 

horiek kasurik onenean planteatuko liratekeela eta Alemanian ez direla oraindik horretara iritsi. 

Erantzunek berriro erakusten dute ekintzailetza-hezkuntzan askotariko ikaskuntza metodo 

esperimentalak erabil daitezkeela, Müller & Toutainek (2015) adierazten duten bezala. 

 

Ekintzailetza-hezkuntzarekiko usteak 

Ekintzailetza-hezkuntzari lotutako uste edo iritzien inguruan, belgikar elkarrizketatuak dio nolabaiteko 

beldurra dagoela ikuspegi berriei aurre egiteko borondate ezaren atzean. Daniar elkarrizketatuaren 

iritziz, ez dirudi irakasleek eta/edo ikasleek ikuspegi berrietan interesik dutenik eta, hortaz, ezta 

ekintzailetza-hezkuntzan ere. Lituaniar elkarrizketatuak arrazoi historikoak aipatzen ditu eta, horien 

arabera, negozio hitzak konnotazio negatiboak ditu. Gainera, eransten du irakasteko metodo 

tradizionalak oraindik ere oso ohikoak direla. 

Adierazpen horiek bat datoz Falk-Lundqvist et al.-ek egindako ikerketarekin (2011). Egile horiek 

erakutsi zuten ekintzailetza-hezkuntzan ezartzeko presio politikoak jarrera negatiboak eragin dituela. 

Gainera, irakasteko modu "tradizionalaren" eta "ekintzailearen" arteko eztabaida agerikoa da bai orain 

eta bai lehendik ere (Lackeus, 2015). 

 

Espazioak 

Eskolaz kanpoko ikaskuntza lekuei dagokienez, espainiar elkarrizketatuak azaltzen du edozein espazio 

izan daitekeela ikasteko leku eta bereziki aipatzen ditu erakundeaz kanpoko ikaskuntza egoerak. 

Ikasteko ikastetxetik kanpora ateratzea ere aipatzen dute Belgikako, Danimarkako eta Lituaniako 

elkarrizketatuek. Bereziki, museoak bisitatzea aipatzen dute daniarrek eta lituaniarrek. 

Ikasteko lekuen diseinu egokiari begira, daniar elkarrizketatuak dio unibertsitateko ikasgelak, 

zenbaitetan, mugatuak eta zurrunak direla eta, horregatik, nahiago izaten duela ikasleekin kanpora 
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ateratzea. Müller & Toutainek (2015) ere kritikatu zuten ikasgela zurrunen arazoa, alegia, banaketa 

zorrotza dutenak eta ekipamendu tradizionala. Suediar elkarrizketatuak dio beren ikaskuntza 

espazioak teknikoki hornituta daudela eta hainbat modutara moldatu daitezkeela, beharren arabera. 

Beraz, malguagoak dira. Espainiar elkarrizketatuak ere adierazi du antolaketa egitura hobetzen joan 

dela eta orain lehen baino gela eta instalazio berezi gehiago daudela erabilgarri. 

 

5. Gomendioak eta Mugak 

Dimentsioen inguruko gomendioak eman aurretik, gomendio orokor bat eman nahi dugu, Müller & 

Toutainen (2015) ereduaren erabilerari lotuta. Gaur egungo ekosistemak nolakoak diren jakiteko 

erabiltzeaz gainera, eredu horrek balio dezake konturatzeko zein interes talde egon daitezkeen 

dagoeneko honelako proiektu baten barnean, horretaz jabetzen ez badira ere. Aldi berean, 

garrantzitsua da kontuan izatea teorian oinarritutako eredua dela eta “aztertzeko unibertsitate 

bezainbeste eredu daudela” (Müller & Toutain, 2015, 8. or.). Ekintzailetza-hezkuntza dagoeneko 

curriculumean txertatuta duten eta garapen fase aurreratuan dauden herrialdeetan, Lituanian eta 

Danimarkan, esate baterako, negozioetan oinarritutako ereduak edo eredu horien zati gehiago 

erabiltzea gomendatuko genuke. Horrek ikerketa dimentsioa barneratzea ahalbidetuko luke. 

Dimentsio hori azterketan ere kontuan hartzea gomendatuko genuke. 

Lehen hezkuntzako irakasleentzako ekintzailetza-hezkuntzako ekosistema integrala garatzeko, hainbat 

dimentsio hartu behar dira kontuan eta status quoa identifikatu behar da. 

Jarraian, dimentsio bakoitzeko gomendioak emango ditugu. 
 
 

Esparrua 

Maila ofizialean, ekintzailetza-hezkuntza (lehen hezkuntzako) irakasleen prestakuntza programetan 

txertatzea gomendatzen dugu. Nahitaezko edukia izan beharko luke irakasle izan baino lehenagoko 

praktikaldian, (lehen hezkuntzako) ikastetxe batean lanean hasi aurretik. Hainbat aldiz azpimarratu 

dugunez, ekintzailetza-hezkuntza eta ekintzailetzako pentsamendua ez da ekonomia eta enpresa 

irakastea, baizik eta gaitasun egokiak izango dituen pertsona eta profesionala nola bihurtu ikastea da4.  

Maila zehatzagoan, oraindik modulu eta ikasmaterial egokien beharra dago. Bi behar horiei erantzuten 

ahalegindu zen EIPTE proiektua. Lehen hezkuntzako irakaskuntzarako ekintzailetza-hezkuntzako 

modulu bat diseinatu zen. Modulu hori hiru aldiz egin zen eta etengabe ebaluatu zen5. Gainera, tresna 

kutxa bat sortu zen eta hainbat motatako ikasmateriala eta tresnak sartu ziren bertan, zenbait 

hizkuntzatan. Tresna hauek lehentasunez irakasleen prestakuntzan erabiltzeko prestatu dira, baina 

beste testuinguru batzuetan ere aplika daitezke6. Baliabide horiek erabiltzea gomendatzen diegu, batez 

                                                           

4 Arduradun politikoei zuzendutako gomendioei buruzko informazio gehiago eskuratzeko, ikus "Report for Policy 

Makers" txostena EIPTEren webgunean, www.eipte.eu, "Dissemination" atalean. 
5 Honi buruz gehiago jakiteko, ikus "Research paper on students' competences pre and post entrepreneurship education 

on ITE", EIPTEren webgunean, www.eipte.eu, "Dissemination" atalean. 
6 EIPTE Proiektuan, tresna kutxa bat sortu zen, ekintzailetza-hezkuntzako gaitasunak indartzeko tresna eta 

http://www.eipte.eu/
http://www.eipte.eu/
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ere ekintzailetza-hezkuntza ezartzeko lehenengo faseetan dauden herrialdeei eta erakundeei. 

 
Loturak 

Loturek eta sareek ekosistemaren garapenean funtsezko eginkizuna dutenez, garrantzitsua da, 

hasteko, lehendik dauden interes taldeak eta loturak identifikatzea. 

 

 

Helburuak epe luzeko sarea garatzea izan beharko luke, onuragarriak direla erakutsi baitute, besteak 

beste, azterketa honetan landu dugun Danimarkaren adibidean. 

Finantza faktoreak ere badu bere garrantzia, izan ere, zenbait kasutan alde bakarreko mendekotasunak 

sor daitezke eta, horren ondorioz, desorekak. Elkarren arteko loturak eta epe luzeko finantza 

konpromiso gardena izango litzateke aproposa/hobea. 

 
Laburbilduz, oso garrantzitsua da, modu kontzientzian edo oso ongi jabetu gabe, lankidetzako 

ikaskuntza prozesu batean murgilduta daudenez, hezkuntzaren ekosistema baten parte diren 

hezkuntza arloko interes talde guztiekin gogoeta egitea. 

 

Kultura 

Maila desberdinetan hizkuntza komun bat aurkitzea zein garrantzitsua den azpimarratu nahi dugu: 

1. Irabaziari begiratu beharrean, betiko mugetatik kanpo pentsatzea eta balioa sortzea ardatz izango 

dituen ikuspegi komun bat garatzeko. 

2. Beste pertsonekin, interes taldeekin, lankideekin, ikasleekin eta eskola umeekin elkarreragin 

esanguratsuak edukitzeko. 

Abiapuntu egokia da ekintzailetza pentsamenduaren kontzientzia edukitzea eta kontzientzia hori 

garatzea. Horretaz gainera, esperientzia eta ekimen positiboak adibidetzat hartu eta hedatu beharko 

lirateke. Proiektuetan parte hartzeko edo norberaren proiektuei ekiteko aukerak eman beharko 

lirateke. 

 
Pedagogiak 

Ekintzailetza-hezkuntzak zenbait herrialdetan onurak izan arren, gure azterketak erakutsi du toki 

askotan oraindik ere konnotazio negatiboak dituela, hainbat arrazoirengatik. Hori dela eta, 

ekintzailetza-hezkuntzari buruzko usteak biltzea gomendatzen dugu. Emaitzak oinarritzat hartuta, 

oztopoak modu desberdinetan jorratu daitezke. 

 

Espazioak 

Espazioei dagokienez, gure ustez gehiagotan uztartu beharko litzateke ikasgelako ikaskuntza eskolaz 

                                                           
ikasmaterialarekin. Gehiago jakiteko, zoaz EIPTEren webgunera www.eipte.eu , "Toolbox" atalera. 

 

http://www.eipte.eu/
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kanpoko ikasteko espazioekin, nahiz eta horrek lan gehigarria ekarri. Gainera, ikastetxeek eta 

unibertsitateek irakasteko eta ikasteko espazioak malgutu eta funtzio askotarako egokitu beharko 

lituzkete, ikasteko espazioek ere eragin aktiboa izan baitezakete jakintzaren transferentzian. 
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Eranskina 
 

Kategoria Sistema 
 
 

Kategoria 

Kategoria nagusia (KN) 
Azpikategoria (AK) 

Definizioa Adibideak 

KN - Loturak Norberaren hezkuntza erakundearen 
barruan edo erakunde horretatik kanpoko 
interes taldeekin loturak garatzea edo 
jarraitzea ahalbidetzen duen elementua. 
Balizko bazkideak arlo askotatik etor 
daitezke (Müller & Toutain, 2015). 
Harremanen edukiaren deskribapena ez da 
kategoria honen barruan sartzen. 

 

AK - Mendekotasuna Interes taldeekiko loturak askeak edo 
mendekoak diren adierazten duen 
elementua. 

Danimarkako gizarteko 
mendekotasuna, gaur egun 
elkarrenganako mendekotasun 
handia dugu eta itxaropen handiz 
espero dugu gaitasunak eta 
eskoletan lantzen diren gaitasunak 
kiroldegietara, unibertsitateetara 
eta beste toki askotara iristea. 
Beraz, elkarren mendeko eta 
interes taldeen mendeko gara. 

AK - Lankidetza Lankidetza baldintza 
itxaropentsutzat hartzen dela 
erakusten duten pasarteak. 

Uste dut bost ministeriok, 
elkarrekin lanean arituz, lortu 
zutela. Gogor ari dira lanean eta  
herrialde osoan eta hainbat mailatan, 
gainera. 

AK - Epe luzeko 
sarearen garapena 

Pasarte guztiek azpimarratzen dute 
ekintzailetza-hezkuntzako ekosistema bateko 
interes talde posible guztiekiko trukea 
aktiboki landu behar dela, epe luzera begira. 

Uste dut ikastetxe batzuk hori 
egiten saiatzen direla beste 
hezkuntza mailarik ez duten interes 
taldeekin konexio asko landuz. 
Baina alderdi hori hobetu daiteke 
Belgikan. 

AK - Laguntza Ikasleei ekintzailetza-hezkuntzan parte 
hartzen laguntzen dieten edo sustatzen 
duten eskaintzak eta aukerak. 

Ikasle ohiak ere lotura onak izan 
daitezke, bai ikastetxe 
desberdinetan lanean ari direlako 
eta bai beren hezkuntza negozioa 
abian jartzen hasi direlako. 

KN - Kultura Hemen aipatzen den adieran, kulturak 
adierazten du ikastetxeek eta ikastetxeaz 
kanpoko interes taldeek ikuspegi partekatu 
bat modu proaktiboan garatzeko eta 
partekatzeko duten potentziala. Kultura 
lehendik dauden loturetan oinarrituta 
garatzen da. Hizkuntza komuna eta balio 
partekatuen bereizketa garatzen dira, eta 
horrek eragin positiboa du ekosisteman 
(Müller & Toutain, 2015). Loturen 
helburuak mota askotakoak izan daitezke 
(Müller & Toutain, 2015). 
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AK – Ekimena Estimulazioa eta ideietan aurrera egitea 
deskribatzen duten pasarteak, aukerarik 
egokienean ezarpenera arte, baina, 
gutxienez, plangintzara arte. 

Noski, ekintzailetzako kultura 
sustatzea, ona baita norberak bere 
enpresa abian jartzeko. Eta 
enpresak eta negozioak abian 
jartzeko ekimen pribatu gehiago 
nahi ditugu. Beraz, hori izango 
litzateke lortu nahi den eragin 
kulturala, baina lortzen dugun ala 
ez, benetan zaila da esatea. 

AK - Komunikazioa Komunikazioa ekintzailetza-hezkuntzari 
buruzko jakintza areagotzeko bitarteko 
garrantzitsua dela azpimarratzen duten 
adierazpenak. 

Elkarren artean hitz eginez eta 
elkarren trebetasunak ezagutuz. 
Elkarri laguntzeko eta hezkuntza 
ekosistema indartzeko, nire ustez 
pertsonekin hitz egiteko kulturak 
norberaren ongizatea ezagutzea 
ahalbidetzen du, hasi lehen 
hezkuntzako eskoletako 
haurretatik eta, batez ere, goi 
mailako hezkuntzako ikasleetara. 

AK - Proiektuak Ekintzailetza-hezkuntzako esparruari 
lotutako proiektuak edo ekintzailetza-
hezkuntzako esparruari lotutako proiektuen 
lehenengo urratsak deskribatzen dituzten 
pasarteak. 

Kasuetan oinarrituta, proiektuak 
ezartzea. Ikastetxe hau parte 
hartzen ari da ekintzailetza-
hezkuntza ezartzea helburu duen 
proiektu batean. 

KN - Esparrua Ekintzailetza-hezkuntzako esparrurik 
badagoen ala ez erakusten duten 
adierazpenak. Ekintzailetza-hezkuntzak 
hainbat helburu izan ditzake: negozio ideia 
bat garatzea eta balio ekonomikoa eta 
soziala sortzea eta/edo pentsamendu 
ekintzailea garatzea (Müller & Toutain, 
2015). Helburua da 
gizartearentzako edo tokiko 
komunitatearentzako balioa sortzea 
(Müller & Toutain, 2015). 

 

AK - Gaitasunak Irakaslearen jarrerak, bere jakite 
profesionalak eta erabiltzen dituen 
metodologiek eta didaktikak ekintzailetza-
hezkuntza egituratzerakoan eragina dutela 
adierazten duten testuak. 

Bidea aztertuta, ez dakit esparrura 
egokitutako ekintzailetzako zein 
prestakuntza, uste dut lehenengo 
urratsetako bat dela argi edukitzea 
ekintzailetza-gaitasunaren helburua 
eta lege dokumentuetan garatzea. 

AK - Curriculuma Enpresarien hezkuntza-curriculumean 
txertatuta dagoela edo curriculumean 
txertatuta dagoela adierazten duten 
adierazpenak. 

Ekintzailetza-hezkuntza, izen 
horrekin, bederen, ez dago hezkuntza 
sisteman ezarria. Baina beste izen 
batzuk baditugu horretarako. 

AK - Praktika Irakaslearen jarrerak, bere jakite 
profesionalak eta erabiltzen dituen 
metodologiek eta didaktikak ekintzailetza-
hezkuntza diseinatzerakoan eragina dutela 
adierazten duten testuak. 

Irakasleen jarreraren araberakoa 
da. Profesional horiek 
unibertsitatera joateko duten 
denbora guztia, adibidez. 
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KN - Pedagogiak Pedagogiak irakasleen zein ikasleen 
portaera proaktiboa lotzera bideratutako 
ikaskuntza metodo independenteak 
adierazten ditu. Garrantzitsua da 
ikasgelatik kanpoko lankidetzan oinarritzen 
diren planteamendu kooperatiboekin 
lotura egitea. Irakas-ikaskuntza egoerak 
mundu errealean oinarritu beharko 
lirateke. Gainera, ikasleek aukera izan 
beharko lukete konturatzeko "porrota" 
ongietorria dela (Müller & Toutain, 2015). 

 

AK - Ekintzailetzaren 
ezaugarriak 

Ekintzailetza dimentsio anitzekoa dela 
azpimarratzea eta ezin daitekeela 
dimentsio ekonomiko edo sozial bati soilik 
lotu. 

Oso garrantzitsua da, eta horregatik 
diot niretzat hezkuntza 
demokratikoa ekintzailetza-
hezkuntzaren atal bat dela. 
 Niretzat, ez da hain zaila ikustea 
garrantzitsua dela beti hori egin izan 
dugulako edo horren zati bat, 
behintzat. Beharbada, ez genuen 
zati ekonomiko hori hainbeste 
egingo, baina beste gauza guztiak 
egin genituen. Danimarkan, 
ekintzailetza soziala esaten dugu. 
Hori garrantzitsua da guretzat. 

AK - Ekintzailetza-
hezkuntzari 
buruzko usteak 

Irakasleek ekintzailetza-hezkuntzari 
buruzko zalantzak izan ditzakete, hainbat 
arrazoirengatik. Horrek dakarren erronka 
deskribatzen du azpikategoria honek edo 
ekintzailetzaren aldekoa ez den 
pentsamoldea. Gainera, "testu liburuekin 
(bakarrik)" irakastea oztopo bat da. 

Baina hau sistema bat da; beraz, 
aldatu egin behar dugu. Oh, ez 
dut erantzunik, ez dakit nola egin 
hori. 

KN - Espazioak Ikasteko inguruneen egokitasunari 
buruzko adierazpenak. 

 

AK - Eskolaz kanpoko 
ikastokiak 

Ekintzailetza-hezkuntza ikasgelaz edo 
mintegiaz kanpo egiten dela dioten 
adierazpenak. 

Ikasleekin ikastetxe desberdinetara 
joatea gustatzen zait, sistema 
desberdinak, jende desberdina 
ezagutzera, baita hezkuntzarekin 
inolako zerikusirik ez duen jendea 
ere. 

AK - Ikastokien 
diseinu egokia 

Ikasteko lekuak aktibatzeko edo 
erabiltzeko moduan diseinatuta 
dauden (ala ez) adierazten duten 
pasarteak. 

Bada, hori da gelako alderdi 
teknologikoa, baina ekintzailetza-
hezkuntzari lotutako gauzarik 
garrantzitsuena da, nire ustez, talde 
lanean elkarrekin pentsatuz aritzeko 
aukera ematen duten instalazioak, 
eta, beharbada, arbelak, elkarrekin 
pentsatzeko tresna izateaz gainera,  
prototipoak irudikatu eta 
marrazteko tresna direnak; azken 
batean, elkarrekin lan egin, 
elkarrekin gauzak garatu. 

 


