
 

EKINTZAILETZA-HEZKUNTZARI BURUZKO 
TXOSTENA ARDURADUN POLITIKOENTZAT 

Sarrera 
Eurydice Report on Entrepreneurship Education in Europe (2016)1 txostenean, 
Europako herrialdeek ekintzailetza-hezkuntzaren inguruan egiten dituzten ahalegin 
guztiak zerrendatzen dira. Herrialde askok, Lituaniak, esate baterako, ekintzailetza-
hezkuntza beren estrategietan txertatu dute, lehen hezkuntza ere barne dela. 
Baina, hala ere, lehen hezkuntzako ikastetxeetan eta lehen hezkuntzako irakasleen 
prestakuntzan modu esplizituan integratzea falta da oraindik. Egoera hori bera topa 
dezakegu Europako beste herrialde askotan. 

 
Politika arduradunentzat prestatu dugun txosten hau Europako sei herrialdetako 
esperientziak trukatzearen emaitza da: Alemania, Belgika, Danimarka, Espainia, 
Lituania eta Suedia. EIPTE proiektuan zehar, herrialde horietako goi mailako 
hezkuntza erakundeek eta gobernuz kanpoko erakundeek izan dituzten 
esperientziak biltzen dira, Lehen Hezkuntzako Irakasleen hasierako Prestakuntzan 
ekintzailetza-hezkuntza eraginkorra bideratzeko erabili behar diren tokiko, 
eskualdeko edo herrialdeko estrategien inguruan. 

 

Txostenak hiru zati ditu: 1) lehen hezkuntzako irakasleentzako prestakuntza 
eskaintzen duten goi mailako hezkuntza erakundeetan ekintzailetza-hezkuntza 
eskaintzeko arrazoiak; 2) goi mailako hezkuntza erakundeetako hezitzaileek landu 
ditzaketen ekintzailetza gaitasunak eta ikasleek beren ikasketetan garatu behar 
dituzten ikasketaren emaitzak; 3) politika arduradunentzako jarraibideak. 

Txosten honetako lana bi fase nagusitan egin zen: 
1 - Proiektuan parte hartzen duten herrialdeetan, irakasleen hasierako 
prestakuntzan ekintzailetza-hezkuntzak duen egoera politikoaren analisia 
(EURYDICE eta GEM txostenetako azken datuak ere kontuan hartuta, hezkuntzari 
lotutakoa lehena eta ekintzailetzari lotutakoa, bigarrena). Analisi hori egiteko 
ezinbestekoa izan zen parte hartzaileen arteko lankidetza estua, bazkidetza 
estrategikoari lotuta. Horrek aukera eman digu hobeto ulertzeko herrialde parte 
hartzaile bakoitzeko politiken garapena. 
2 - Arduradun politikoentzako txostena prestatzea, irakasleen prestakuntzan 
ekintzailetza-hezkuntzari lotutako araudia hobetzeari buruz. 
Gomendioak erakunde bazkideek landu zituzten, zirkulu zabalago baten 
iradokizunak ere kontuan hartuta. Dokumentuetan jasotakoez gainera, sei 
herrialde parte hartzaileetako ikasleen eta hezitzaileen esperientzietatik 
ateratakoak dira, baita beste herrialde batzuetako parte hartzaileek emandakoak 
ere –irakasleak, irakasleen hezitzaileak, arduradun politikoak, etab.– (Vilniuseko 
ekitaldi biderkatzailean). 

 
1. Ekintzailetza-hezkuntzaren beharra Lehen Hezkuntzako 

irakasleentzako prestakuntza eskaintzen duten goi mailako 
hezkuntza erakundeetan 

EIPTE proiektua Bazkidetza Estrategikoko Europar Proiektu gisa garatu eta lagundu zen, 
ERASMUS+ Programaren barruan, ikastetxeetan eta ikastetxeetatik kanpo haurrei 
irakasten zaizkien ekintzailetzako gaitasunak indartzeko gizarte eta hezkuntza beharrari 
erantzuteko. Proiektuak irakasleen hasierako hezkuntza nabarmen hobetzea du helburu. 
Baina hori goi mailako hezkuntza erakundeetan egin behar da, gazteek bertan jasotzen 
baitute lehen hezkuntzako irakasle izateko prestakuntza. Horixe da, beraz, abiapuntua.  

                                           
1 Europeia, C. (2016). Entrepreneurship education at school in Europe. Eurydice Report. Luxenburgo: 

Europar Batasuneko Argitalpen Bulegoa. 

 



 
 
 
Irakasleak ez badaude prestatuta ekintzailetza gaitasunak irakasteko, ikasleek ezin 
izango dituzte gaitasun horiek eskuratu. Baina orain arte, bederen, Europako goi 
mailako hezkuntza erakundeak ez dira prestatuta egon ekintzailetza irakasteko lehen 
hezkuntzako irakasle izango direnei, nahiz eta Europa eta nazio mailako estrategia 
ugaritan aipatzen den unibertsitateetako ekintzailetza-hezkuntza. 
 
Proiektuko jardueretan, proiektuko bazkideek (Leuphana Unibersity of Lüneburg, 
Deustuko Unibertsitatea, Mid Sweden University, University College Absalon, Vilnaus 
Kolegija/Zientzia Aplikatuetako Unibertsitatea, Artesis Plantijn University College of 
Antwerp, Danish Foundation for Entrepreneurship, Technichus Science Center) 
ekintzailetza-hezkuntza integratzea bilatu dute. Bazkide batzuek (Lituania, Alemania) 
ekintzailetza-hezkuntza hautazko irakasgai gisa txertatu dute; beste batzuek (Belgika) 
derrigorrezko ikastaro baten zati bat gorde dute horretarako (Belgika) edo ekintzailetza-
hezkuntza lantzeko derrigorrezko ikastaro oso bat proposatu dute. Gainera, batzuek 
(Lituania, Belgika) ekintzailetza-hezkuntza irakasleen hezkuntzako lehen urratsetan 
txertatu dute eta beste batzuek, berriz, aurrerago (Alemania). 

 
Europako politika dokumentuen analisiek erakusten dute ekintzailetza-hezkuntzaren 
lehentasuna handitzen joan dela azken bi hamarkadetan (dokumentu horien artean 
daude, adibidez, "Implementing the Community Lisbon Programme: Fostering 
entrepreneurial ind sets through education and learning, 20062; Entrepreneurship in 
Vocational Education and Training, 20093; Entrepreneurship education policies, 20114; 
Policy Brief on Youth Entrepreneurship, 20155). Agiri gehienek adierazten dute 
"ekimena eta ekintzailetza" Europar Batasuneko 8 gaitasun gakoetako bat direla6. 

 
Horregatik, ez da harritzekoa Europar Batasuneko politikek arreta berezia eskaintzea 
irakasleen prestakuntzari, hainbat mailatan (Teacher training in Entrepreneurship 
Education: Enabling Teachers as a Critical Success Factor, 20117; Entrepreneurship 
Education at School in Europe, 20128; Entrepreneurship in Education and Training -
from compulsory school to higher education 2009-20149; Should Entrepreneurship be 
a Subject in School?, 201810). 

Politika nazionaletako dokumentuak aztertuta, esan dezakegu proiektuko bazkide diren 
herrialdeetako politika eta jardunbide gehienek ekintzailetza-hezkuntzaz ulertzen dugunaren 
elementuetako batzuk hartzen dituztela barne. 

Adibidez, Informazioaren teknologiak eta komunikabideak, hizkuntza garapena, berrikuntza eta 
ekintzailetza diziplina arteko hiru gai nagusi dira Danimarkako helburu komunetan, 

                                           

2 Implementing the Community Lisbon Programme: Fostering entrepreneurial mindsets through education and 
learning. Commission of the European Communities-Europako Erkidegoetako Batzordea. Brusela: European 
Commission, 13.2.2006 COM(2006) 33 azkena. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0033:LT:NOT 
3 Entrepreneurship in Vocational Education and Training, 2009. 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/smes/vocational/entr_voca_en.pdf  
4 Entrepreneurship education policies. Ikerketa, Enpresa eta Garapen Batzordeko adituen bilkura, enpresa garapenerako 
politikei eta zientzia, teknologia eta berrikuntzako gaitasunak indartzeari buruz. Hirugarren 

saioa, Geneva, 2011ko urtarrilaren 19tik 21era. http://unctad.org/eu/Docs/ciimem1crp2_eu.pdf. 
5 Policy Brief on Youth Entrepreneurship, 2011. 
https://www.oecd.org/employment/leed/Youth%20entrepreneurship%20policy%20brief%20EN_FINAL.pdf 
6 http://mobilitycompetences.com/wp-content/uploads/2016/10/The-8-key-competences-of-European- Union.pdf 
7  Entrepreneurship Education: Enabling Teachers as a Critical Success Factor. A report on Teacher Education and 
Training to prepare teachers for the challenge of entrepreneurchip education, 2011. https://www.tesguide.eu/policy-
strategy/enabling-teachers-as-a-critical-success-factor.htm. 
8 Entrepreneurship Education at School in Europe, 2012. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135EN.pdf. 
9 Entrepreneurship in Education and Training – from compulsory school to higher education 2009–2014. 
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Norway/Norway_Action_Plan_Entrepreneurship_2009_2014.pdf. 
10 Singh, N. 2018. Should Entrepreneurship be a Subject in Schools? http://entm.ag/4nh 
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ikastetxeetako derrigorrezko irakasgaietan. Hiru gai horiek irakasgaietako helburuetan 
txertatuta daude eta horietako bakoitzean, irakasleentzako jarraibideak eskuragarri 
daude EMU Danimarkako Ikasteko Atarian (emu.dk), Hezkuntza Ministerioak kudeatzen 
duenean. Berrikuntzak eta ekintzailetzak ikasleen antolatzeko, komunikatzeko eta 
elkarlanean aritzeko trebetasuna eta prozesua azpimarratzen dituzte. Alderdi horiek argi 
eta garbi azaltzen dira derrigorrezko irakasgai guztietan eta irakasgaien curriculumean 
sartuta daude. Alemaniako hezkuntza sistema deszentralizatua da eta hezkuntzaren 
erantzukizuna estatu federalei (Bundesländer) dagokie nagusiki. Baina esparrua 
Kultusministerkonferenz-ek (KMK) emandako dokumentu nazionalek zehazten dute. 
Lituaniako hezkuntza politika erreformatzen ari dira eta aurreikusten da ekintzailetza-
hezkuntza hautazko irakasgai izatea bigarren hezkuntzako curriculumean. Baina 
ikastetxeek dagoeneko oso adibide onak dituzte ikasleen ekintzailetza trebetasunak 
garatzeko programen erabilerari dagokionez, esate baterako, Lithuanian Junior 
Achievement. Proiektuko taldeak ikusi zuen herrialde gehienetan soilik 5. mailatik 
aurrera azaltzen dela ekintzailetza-hezkuntza eskola curriculumean. 

 

Kasurik gehienetan, ekintzailetza-hezkuntza ez da curriculuma arautzeko dokumentu 
ofizialetan aipatzen, irakasleen hasierako hezkuntzari edo lehen mailako hezkuntzako 
irakasleen prestakuntzari dagokionez, besteak beste Alemaniako "Standards für die 
Lehrerbildung: Bildungswissenschaften ”(irakasleen hasierako hezkuntzako 
estandarrak: hezkuntza zientziak) edo "Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen 
for die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in Lehrerbildung" (lanbideko teoria 
zientifiko aplikatuen edukien eskakizun komunak eta irakasgaien didaktika irakasleen 
hasierako hezkuntzan) dokumentuetan. Azken horrek negozioei buruzko informazioren 
bat dauka, ekonomia irakasgaiari lotuta, baina ez du ekintzailetzako gaitasunik 
zehazten, guk EIPTE proiektuan definitu dugun moduan. Eta Belgikan, ez dago espiritu 
ekintzailea sustatzera zuzenean bideratutako irakasgairik lehen hezkuntzako irakasleen 
curriculumean. 

Lehen Hezkuntzako irakasleentzako tituluak edo titulazioek gutxieneko baldintza 
batzuk bete behar dituzte herrialde guztietan, irakasle lanbidea nahiko arautua baita. 
Herrialde gehienetan zehaztuta daude irakaslearen profilak, irakasle batek eduki behar 
dituen gaitasunak deskribatzen dituztenak. Profil horiek aukera ematen diete 
nazioetako gobernuei irakasleen prestakuntzako edo etengabeko garapeneko 
programen curriculuma moldatu edo hartan eragiteko eta, hortaz, askatasuna dute 
prestakuntza beren modura antolatzeko eta beren berezitasunak edukitzeko. 
Irakasleen prestakuntza programak elkarrekin alderatzen baditugu, konturatuko gara 
antzekotasunak handiak direla lehen hezkuntzako irakasgai eta didaktikari dagokionez, 
baina ekintzailetza ikastaroak ez dira azaltzen, nahiz eta zenbait herrialdetan 
ikastetxeak edo lanean ari diren irakasleak aukerak ematen ari diren ekintzailetza-
hezkuntza ezartzeko. Jardunbide egokien adibide bat Danimarka izan daiteke: 
irakasleek webgune ezagunak erabil ditzakete eskolako irakasgaietan ekintzailetza 
lantzeko ideia asko ateratzeko11. Danimarkan, ekintzailetza-hezkuntza indartzeko 
fundazio bat ere bada, Ekintzailetzako Fundazioa, lau ministeriok osatua. Maila 
praktikoan, oso baliabide garrantzitsua bihurtu da. Fundazio hau12 ekintzailetzari 
lotutako jakintzaren nazioko zentroa da eta ekintzailetza-hezkuntza maila guztietan 
garatzeko ardatza, lehen hezkuntzatik hasi eta doktoregora arte. Fundazioak, gainera, 
material didaktikoak garatzen eta argitaratzen ditu, irakaskuntzan ekintzailetza 
ezartzeko aholkuak ematen ditu, ekintzailetza-hezkuntzaren inguruko lankidetza eta 
sareak bideratzen ditu, eta irakaskuntzan ekintzailetza-hezkuntzari buruzko ikerketak 
zabaltzen ditu. Ikerketen eta analisien bidez, Ekintzailetzarako Fundazioak Danimarkan 
ekintzailetzako hezkuntzaren errealitatearen eta eraginaren inguruko jakite berriak 
sortzen ere laguntzen du. 

                                           
11 https://emu.dk/ 
12 https://www.ffe-ye.dk/fonden/om-fonden 

http://www.ffe-ye.dk/fonden/om-fonden
http://www.ffe-ye.dk/fonden/om-fonden


Proiektuko kideek lortu zuten, arduradun politikoen arreta erakartzeaz gainera, beste 
erakunde batzuengana ere iristea. Eta erakunde horiek ekintzailetza-hezkuntzako 
sarearen barne gelditu ziren. Erakunde horien artean azpimarratzekoa da Aflatoun 
International gobernuz kanpoko erakundea, haurrak eta gazteak gizarte eta ekonomia 
ikuspegitik ahalduntzeko lan egiten duena, beren bizitzarako aldaketaren eragile izan 
daitezen, mundu zuzenago bat lortzeko. Aflatoun International erakundeak garatu 
dituen gaiak eta curriculuma, neurri handi batean, bat datoz ekintzailetza-
hezkuntzarekin. 

2. Ekintzailetza-hezkuntzaren kontzeptua EIPTE proiektuaren 
esparruan 

Europako eta nazioko politika dokumentuetan aurkezten den ekintzailetza-
hezkuntzaren kontzeptua ulertu nahian, ikusi dugu kontzeptu honek hartzen duen 
ideia esparrua oso zabala dela, hasi pentsamendu kritikoko gaitasunetatik eta 
ekimenetatik eta norberaren bizitza kudeatzera.  

Proiektu taldeak eskema logiko bat garatu du, Entrecomp esparruan oinarrituta13, 
HEZITZAILEENTZAKO EKINTZAILETZA GAITASUNAK GOI MAILAKO 
HEZKUNTZA ERAKUNDEETAN lanekoa (ikus 1. irudia). 
Eskema horren zutabe nagusiak hauek dira: 

I. NORBERAREN JARRERA (eraginkortasuna; motibazioa eta tinkotasuna; arriskuak 
hartzea) 

II. EKITEA (plangintza; komunikazioa; ekimena hartzea) 
III. IDEIA IRAUNKORRAK SORTZEA (pentsamendu etiko iraunkorra, sormena). 

 

Oro har, eskoletako ikasleentzako nahi diren gaitasunak dira eta helburua da irakasle 
izateko prestakuntza jasotzen ari diren ikasleek jakin behar dutela gaitasun horiek 
indartzen, etorkizunean irakasle lanean arituko direnean. Arestian aipatutako 
gaitasunak garatzeko, EIPTE taldeak Lehen Hezkuntzako irakasle izateko ikasten ari 
direnek lortu beharko lituzketen ekintzailetzako ikaskuntzaren emaitza batzuk 
iradokitzen ditu. Lehen Hezkuntzako irakasle izateko ikasketak amaitu ondoren, ikasleek 
gai izan beharko lukete: 

 ekintzailetzako jakiteak eta ikuspegia hezkuntza testuinguru batean 
garatzeko. 

 ekintzailetza gaitasunak indartzeko proiektu konplexuak eta erronkak, 
jarraibideen unitateak, eta ikaskuntza jarduerak diseinatzeko, garatzeko eta 
ebaluatzeko. 

 diseinatutako proiektuei gizarte balioa eransten dioten etikari eta 
iraunkortasunari lotutako auziei buruz gogoeta egiteko. 

 errealitateko erronkei aurre egiteko ideia originalak, praktikoak, malguak eta 
konplexuak sortzeko eta ekimenez aritzeko, metodologia aktiboen bidez. 

 errendimendua ebaluatzeko askotariko moduak erabiltzeko. 
 entzuleak konbentzitzeko, bitartekoak eta mezuak egoerara eta entzuleetara 

egokituz. 
 ziurgabetasunari eta anbiguotasunari aurre egiteko, irakasle ekintzaileen 

eredu izanez. 
 irakasle jardunari buruz kritikoki pentsatzeko eta gogoeta egiteko. 
 irakasle ekintzaile gisa jarduteko eta ekintzailetza espiritua hezkuntza 

komunitatean zehar zabaltzeko. 

 
 
 
 

                                           
13 Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship 

Competence Framework. Luxenburgo: Europar Batasuneko Argitalpen Bulegoa; EUR 27939 EN; doi: 10.2791/593884 

 



 

3. ZER EGIN DEZAKETE HEZKUNTZA AGINTARIEK? 

Zergatik hasi behar da ekintzailetza-hezkuntza hain goiz, lehen hezkuntzako ikasleekin? 
Ekintzailetza-hezkuntza arestian aipatu dugun modu zabalean ulertzen bada eta ekintzailetza 
gaitasunak onuragarritzat hartzen badira bai pertsonen lanbide bizitzarako eta bai bizitza 
pribaturako, orduan albait lehen hasi beharko da gaitasun horiek lantzen. Analisiek erakutsi duten 
moduan, ekintzailetza-hezkuntzako politikak oraindik ere zatikatuta daude, bereziki praktikara 
eramateko orduan. Oraindik tresna kutxak, moduluak edo bestelako ikasmaterial zehatzak behar 
dira, goi mailako hezkuntza erakundeek erabil ditzaketenak lehen hezkuntzako irakasle izateko 
prestakuntza jasotzen ari diren ikasleak ekintzailetza-hezkuntzako gaitasunak izango dituzten 
profesionalak bihurtzeko. 

 

Proiektuko taldeak lehen hezkuntzako irakasleen prestakuntzari begiratu dio, herrialde parte 
hartzaile batzuetan ekintzailetza-hezkuntzak ez duelako loturarik lehen hezkuntzarekin, nahiz eta 
gobernuen estrategietan eta curriculumean jasota egon. Are gehiago, beste herrialde batzuetan 
curriculumak oraindik ia ez dira garatu (Alemania). Gainera, ekintzailetza-hezkuntza jasotzen ari 
diren irakasleak irakasle "ekintzaile" bihurtuko dira, eta coach gisa arituko dira beren ikasleak 
prestatzeko eta ikasle horien ekimena indartu eta ideiak ekintza bihurtzeko ingurune egoki bat 
sortzeko, beraz, beren bizitzan eta komunitatearen bizitzan eragile garrantzitsuak izango dira, 
besteentzat balioa sortuko dutelako eta munduko iraunkortasun arazoei erantzungo dietelako. 

Ekintzailetza-hezkuntza ikasketa programetan txertatuta badago, lehen hezkuntzako irakasle 
izateko ikasten ari direnek aukera izango dute lehen hezkuntzako ikastetxeetan ekintzailetza 
balioak, trebetasunak eta jakiteak irakasteko behar diren gaitasunak eskuratzeko. 

Hori dela eta, lehentasuna da goi mailako hezkuntza erakundeek lehen hezkuntzako irakasle 
izango direnei ekintzailetza-hezkuntza modu koherentean irakastea, ekintzailetza-hezkuntzari 
lotutako gaitasunak irakasleentzako garapen (erdi) profesionalaren mende utzi gabe. Goi mailako 
hezkuntzako erakundeak ikasteko komunitate eraginkorrak bihurtu beharko lirateke, pedagogia 
jardunbide bikainak garatzeko, aztertzeko, hobetzeko eta partekatzeko lekuak. Baina hori goi 
mailako hezkuntza erakunde horietako hezitzaile eta ikertzaileen gaitasunen eta motibazioaren 
araberakoa da. EIPTE proiektuak lehen hezkuntzako irakasleen prestakuntzan aritzen diren goi 
mailako hezkuntza erakundeei ekintzailetza-hezkuntzarako esparru bat ere eskaintzen die. 

Goi mailako hezkuntza erakundeek irakasleen hezkuntzako moduluetan erabiltzeko erraza eta 
malgua izango den tresna kutxa bat eskura dutela ziurtatuz, proiektu honek bigarren 
lehentasunari erantzun nahi dio: irakasle izateko ikasten ari direnen jakiteen eta trebetasunen 
kalitatea eta esangura areagotzea. Lehen Hezkuntzako irakasle izateko ikasten ari direnek behar 



dituzten gaitasun guztiak izango dituzte (ikus 1. irudia). 

Politika guztiak EIPTE proiektuko taldeak proposatutako jakite, ulermen, trebetasun eta jarrera 
eta balioetara bideratu behar dira, aurreko atalean azaldu ditugunak. Aldi berean, azpimarratu 
nahi dugu ekintzailetza-hezkuntza irakasleentzat garrantzitsua dela profesional gisa ez ezik, baita 
pertsona gisa ere, alegia, herritar aktibo gisa: bizitza pertsonalerako (balioak, jarrerak, izaera, 
sormena); norberaren gizarte bizitza kudeatzeko (bizitzan zeharreko prestakuntza, gizarte 
erantzukizuneko ekintzak abian jartzea, etab.); familia eta komunitatearen garapenari laguntzeko 
(eskola, herria, herrialdea, estatua, mundu globala). 

Gomendioak 
EIPTE proiektuko taldeak herrialdeetako arduradun politikoei gomendatzen die goi mailako 

hezkuntza erakundeekin lehen hezkuntzako irakasleen ekintzailetza-hezkuntza modu 

sistematikoagoan lantzea, erakunde horietan curriculuma garatzen dutenekin lankidetza estuan. 

Gomendatzen dugu ekintzailetza-hezkuntza gizarte ikasketetako edo gizarte hezkuntzako 
programetan txertatzea (eta derrigorrezkoa izatea lehen hezkuntzako irakasle izan nahi 

dutenentzat). Ekintzailetza-hezkuntza ez da ekonomiari edo negozioei buruz irakastea, baizik eta 

nortasundun pertsona eta gaitasun egokiak dituen profesional nola bihurtu irakaslea. 

Honela, biziki gomendatzen dugu hezkuntza politikek proiektuko taldeak proposatzen dituen 

oinarrizko edukiak, gaitasunak (ikus 1. irudia) eta ikasteko moduak lantzea. 

Horrek barne hartzen ditu: 

1. Irakasleen hezkuntza formalaren curriculuma: 

• aparteko derrigorrezko ikastaro gisa; 

• curriculumeko zeharkako gai gisa, unibertsitateko curriculumaren barruan; 

• proiektuen jarduera gisa, lehen hezkuntzako ikastetxeetako praktikaldian; 

• hezkuntzan oinarritutako irakasgai baten zati integratu gisa. 

2. Jarduera ez formalak: 

• ikasleen start-up jarduerak; 

• Europar Batasuneko mintegietan, prestakuntza aste trinkoetan eta abarretan parte 
hartzea; 

3. Hezkuntza jarduera informalak: 

• unibertsitateetan ekintzailetzari lagunduko dioten inguruneak eraikitzea, 

• harreman motibatzaileak sortzea unibertsitateen eta ikastetxeetako komunitateen 
artean, etab. 

Horrek guztiak maila askotako estrategiak eta arreta eskatzen ditu: legea - curriculum politikak - 

kudeaketa - egitura - prestatzaileen gaitasuna eta praktika. Kate hori apurtzen bada, ziur aski 

ahaleginak porrot egingo du. 



 

5.Herrialdeko ikasle taldeen ikuspegia eta ekintzailetza-hezkuntza 
ezartzean sor daitezkeen eragozpenak gainditzeko iradokizunak. 

Herrialde bakoitzeko ikasleek AMIA analisiak (Aukerak, Mehatxuak, Indarguneak eta 
Ahuleziak) egin zituzten (ikus irudiak Eranskinean) eta beren herrialdeko egoeraren 
inguruko aurkezpen posterrak prestatu zituzten. Posterrak proiektuak Vilniusen egin 
zuen Ekitaldi Biderkatzailean aurkeztu ziren (1. irudia). Ikasleek hainbat metodo erabili 
zituzten datuak biltzeko: nazioko dokumentuak eta artikulu zientifikoak berrikustea eta 
beren herrialdeetako arlo horretako adituekin elkarrizketak. 

 

 

1. irudia. Herrialde parte hartzaile guztietako (Lituania, Danimarka, Espainia, Suedia, 
Belgika eta Alemania) ikasleen AMIA analisiaren aurkezpena 

 

Vilniuseko Ekitaldi Biderkatzaileko gainerako parte hartzaileek ere ekintzailetza-hezkuntza 

ezartzeko zailtasunen inguruko ideiak eman zituzten (2. irudia). Interesgarria da ikustea azaltzen 

diren eragozpenik handienak motibazioa, dirua, denbora eta jakiteak direla, besteak beste. World 

kafe batean, eragozpen horiek gainditzeko gomendioak landu zituzten. 

 
Ideia horiek jarraian azalduko ditugu. 

 
Arazoa: JAKITEAK. 

Irtenbidea: 

• Indarrak jarri ekintzailetzari buruz bizitza osoan zeharreko ikaskuntza indartzean eta 

sustatzean (irakasleen prestakuntzan, ikastetxeetan); 

• Irakasleen arteko, irakasleen eta boluntario/guraso/ikasle/enpresen/gobernuaren 

arteko elkarlana...; 

• Elkarren artean jakintza trukea eta elkarrengandik ikastea, ikastetxeei epe laburreko 

zein epe luzeko informazio plataforma interkonektatua eskainita. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

2. irudia. Ekintzailetza-hezkuntzarako eragozpenak, World Kafeko parte hartzaileen iritziz 
(Mentimeter tresna) 

    Arazoa: BALIABIDEAK/DIRUA. 
Irtenbideak: 

• norberaren materiala sortzea, produktu birziklatuak, tresna kutxa; 
• ideiak ezartzeko behar den dirua irabazteko eskola proiektuak, esate baterako, gofreak 

egitea eta saltzea 
• enpresekin, ikastetxeko zuzendariarekin elkarlana; 
• berariazko ikasmateriala; 
• ikasbidaiak; 
• Gobernua jabetzea ekintzailetza-hezkuntzaren onurez; 
• Gobernuaren funtsak; 
• jokoak eta esperimentuak; 
• ikastetxeen arteko lankidetza (sarean lan egitea); 
• komunitatearen laguntza (gurasoak, familiako kideak, ekintzaileak,...); 
• lantegiak irakasleentzat, irakasleen hezitzaileentzat, 
• elkarlaneko lantegiak esperientzia duten irakasleekin, 
• irakasleen plataforma, praktikara eraman daitezkeen adibideekin, 
• haurrentzako lantegiak, 
• curriculum argia. 

 

Arazoa: MOTIBAZIOA. 
Irtenbideak: 

• irakasleei eta ikasleei denbora ematea prestatzeko, ikasteko eta ahalegintzeko, akatsak 
egitea ez da larria, ez da arazo; 

• plataforma baterako sarbidea, irakaslearentzako gida, aholkuak eta trikimailuak, eta 
ikasgaien adibideak eskuratzeko; 

• gai konplexuak; 
• gazte-gaztetatik pentsamendu jakin honetan inbertitu --> ekintzailetza Lehen 

Hezkuntzan; 
• hazteko nahia, irakasleen arteko sare sozialak, esperientzia praktikoak eta adibideak 

trukatzea; 
• ingurumenarekin bat egitea 

 
Arazoa: IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA. 
Irtenbideak: 

• kontzientzia politikoa, 
• ekintzailetza irakasleen hezkuntza curriculumean txertatuta egotea, 
• lantegiak, 
• adituak, 
• atzerrira gehiago ateratzea, 
• geure proiektua! 
• Astean 1 ordu eskola ordutegiaren barruan. 



3. irudia. Ekintzailetza-hezkuntzaren eragozpenak gainditzeko ideia jasa, World Kafean. 



 
 

ERANSKINA: Herrialde parte hartzaileetako ikasleek egindako 

AMIA analisia: 

Danimarka, Lituania, Espainia, Suedia, Belgika, Alemania.  
 
 

 

1. eranskina. Danimarkako ikasleen AMIA analisia. 



 

 
 

2. eranskina. Lituaniako ikasleen AMIA analisia. 



 

 

 3. eranskina. Espainiako ikasleen AMIA analisia, I. zatia. 



 

 

 4. eranskina. Espainiako ikasleen AMIA analisia, II. zatia. 



 

 

 5. eranskina. Suediako ikasleen AMIA analisia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 6. eranskina. Belgikako ikasleen AMIA analisia. 



 

 

 7. eranskina. Alemaniako ikasleen AMIA analisia. 


