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Ikerketa dokumentua: ikasleen gaitasunak ekintzailetza-hezkuntza jaso aurretik eta jaso ondoren. 
 
Ikerketa dokumentu honek ikasleek ekintzailetza gaitasunen inguruan bizi izan duten esperientzia du 
abiapuntu, ikasketa planaren barruan ekintzailetasunari buruzko modulu batean parte hartu aurretik 
eta parte hartu ondoren. Ikasleen ebaluazioa izango da ikerketaren ardatza eta, beraz, ikasleak eragile 
aktiboak izango dira ikerketa prozesuan. 
 
Dokumentu honek proiektuan parte hartzen duten unibertsitateetako ikasleek ekintzailetzaren 
inguruan izan duten esperientzia eta garapena aztertuko ditu, uste baita etorkizunean lehen 
hezkuntzako eskoletan ekintzailetza gaitasunak irakatsi eta landuko badituzte eurek ere garatu 
beharko dituztela pentsamendu ekintzaileari lotutako gaitasunak. 
 
Garrantzitsua da ikasleak moduluaren emaitzarekin kritikoak izatea, proiektu honen bidez irakasleen  
heziketan ekintzailetzarako esparrua garatu ahal izateko. 
 
Proiektuko parte hartzaile guztiek lagunduko dute ikerketa dokumentuaren edukietan. eta, gainera, 
idazketa prozesuan parte hartuko dute. Roskildeko UCSJ unibertsitateak (Danimarka) gidatu eta 
gainbegiratuko du ikerketa dokumentuaren garapena eta prozesua. 
 

 

 

 

 

IO9: Ikerketa dokumentua: ikasleen gaitasunak 

ekintzailetza-hezkuntza jaso aurretik eta jaso 

ondoren. 

1. Sarrera 

Dokumentu hau ikasleek, ikasketa planaren barruan, ekintzailetza gaitasunak lantzeko 

modulu bat egin aurretik eta egin ondoren beren ekintzailetza gaitasunak ebaluatzeko 

aurrera eramandako ikerketa praktiko eta sistematiko batean oinarritzen da. Ekintzailetza 

gaitasunak lantzeko modulu hori hiru aldiz egin dugu jada (2018-20). Lehenengo bi 

moduluen inguruko azterketaren emaitzak hirugarren modulua hobetzeko erabili ziren. Parte 

hartzaileak Europako hainbat herrialdetako Erasmus ikasleak eta Danimarkako ikasleak izan 

ziren eta prozesuan zehar agerian utzi zuten denek ez zutela berdin ulertzen Berrikuntzaren 

eta Ekintzailetzaren inguruko prestakuntza. 

 

Ekintzailetza gaitasunak eta pentsamendua garatzea Europako Batzordeak 2006an zehaztu 

zuen bizitza osoan zeharreko ikaskuntzaren zortzi helburu nagusietako bat da. Harrezkero, 

Europar Batasuneko estatu kideak lanean aritu dira berrikuntza eta ekintzailetza herrialde 

bakoitzeko hezkuntza sistemetan txertatzeko, baina orain arte ez da kontzeptu horien 

ulermen bateratu bat landu. Estatu kide batzuek ikasleak gizartean nagusi den ekonomia 

eta gizarte logikara egokitzea bilatu dute eta merkatura bideratutako ekintzailetza bultzatu 

dute. Beste herrialde batzuek, berriz, ekintzailetza besteentzat gizarte eta kultur balioak 

sortzea dela ulertu dute. Gure moduluetan, hain zuzen ere, ikasleak azken ikuspegi horren 

arabera aritu dira, nagusiki. 



 

2. Esparru teorikoa 

Moduluen curriculuma diseinatzeko, Danimarkako Ekintzailetza Fundazioak eta Hezkuntza 

Ministerioak ekintzailetzaren inguruko heziketaz ematen duten definizioa hartu zen 

abiapuntu. 

 

"Ekintzailetza aukera eta ideien gainean jardutea eta horiek besteentzat balio bihurtzea 

da. Sortzen den balioa finantza, kultura edo gizarte balioa izan daiteke".(FFE 2012). 

 

Definizio honen muina besteentzat balioa sortzeko eta gizabanako baten/batzuen eta 

besteen artean harremanak eraikitzeko jardutea da. Definizio horretan oinarrituta, 

curriculuma ekintzailetza pentsamendua elikatzeko diseinatu zen, lau dimentsio kontuan 

hartuta: jarrera, ekintza, kanpo orientazioa eta sormena. (ikus 1. irudia). Jarrera dimentsio 

nagusitzat hartzen da eta eragina du sormenean, ekintzan eta kanpo orientazioan. Aldi 

berean, hiru dimentsio horiek ere eragina dute jarreran. Psikologiako ikerrildo nagusiek 

adierazten dute jarrera aldaketa portaera aldaketa bihurtuko dela hainbat faktore tartean 

badira: "asmoaren zehaztasuna, ekintzaren zailtasuna, testuinguruaren babesa, ohiko 

portaera". Hortaz, arrakasta eduki nahi bada, berariazko estrategiak erabili beharko dira. 

(Arbuthnott, 2009, 161. or.). 

 
 

 

3. Moduluaren egitura 

"Ekintzailetza eskolan" modulua lau dimentsioetan (1. irudia) ikasleei beren banakako 

garapenean laguntzeko diseinatu zen, eta hiru urtez, modulua ikasleen eta irakasleen 

interes aldakorretara egokitu zen. Hirugarren urtean, berriz, eskolak urrutiko 

irakaskuntzara (e-learning) moldatu ziren, COVID-19ak ekarri zuen itxialdiari 

erantzuteko. 

 
Moduluaren egitura Itsaso Baltikoko eskualdean ekintzailetza garatzeko aurretik egindako 

lanetan inspiratu zen. 

 

"Europak hainbat erronka globali egin behar dio aurre (ekonomia eta ingurumenari 
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lotutakoak, nagusiki), baita lanaren kulturaren aldaketa orokorrari ere. Gizartea enpleguan 

oinarritutako industria gizartea izatetik berrikuntzan eta proiektuen araberako lanean 

oinarritutako jakintzaren gizarte globala izatera igaro da.  

 

Aldaketa horrek ekintzailetzari lotutako pentsamendu eta kultura berri bat eskatzen du. 

Europan, eskolek zeregin berezia eta garrantzitsua dute ekintzailetza pentsamendu horri 

laguntzeko eta garatzeko orduan. Eskola eta hezkuntza garaian ekintzailetza lantzeak 

ikasleak prestatuko ditu etorkizuneko berrikuntza, ekimen eta ekintzailetza espirituaren 

beharrei erantzuteko". (Entrepreneurship in Education in the Baltic Sea Region", 2006). 

 

Planteamendu horiekin bat, ekintzailetzak zeregin garrantzitsua du ikaskuntza 

ingurunean, eta ekintzailetzaren definizioa mundu errealeko ikaskuntza ingurunearen 

funtsezko osagaietako bat da. 

 

Hauxe dio 'Entrepreneurship in Education in the Baltic Sea Region' (2006) txostenak: 

 
"Ekimena eta ekintzailetza ideiak ekintza bihurtzeko trebetasuna da. Trebetasun horren 

barne daude sormena, berrikuntza eta arriskuak hartzea, baita proiektuak planifikatzeko eta 

kudeatzeko trebetasuna ere, helburuak lortu ahal izateko. Gizabanakoa bere lan inguruneaz 

konturatzen da eta gai da ingurune horretan sortzen diren aukerak aprobetxatzeko. Horixe 

da gizarte eta merkataritza jarduerak abian jartzeko edo haietan laguntzeko behar diren 

berariazko gaitasunak eta jakintza eskuratzeko oinarria. Eta horren barruan sartu behar da, 

halaber, balio etikoen kontzientzia eta gobernantza egokiaren sustapena." 

 

Ikasle gehienek sormenaren, berrikuntzaren eta proiektuen inguruko esperientziak eta 

gaitasunak edukitzea espero da, baina ez, agian, ekintzailetzari lotutakoak eta arriskuak 

hartzea eskatzen dutenak. 

 

Moduluan lantzen diren gaitasun arloak eta irakasgaiak 

 
Irakasgai guztiak landu daitezke moduluan. Baina gurean, ingelesa eta pedagogiako 

irakasgaiak hautatu ziren. 

 

Ekintzailetza trebetasunek lau gaitasun arlo hartzen dituzte: sormena, ekitea, ingurunearen 

gaineko kontzientzia, eta jarrera pertsonalak eta etikoak. 

 

1. Sormena - ideiak eta aukerak aurkitzea, jakintza erabiltzea, esperimentazioa eta 

hobekuntza, arazoak ebazteko metodoak. 

2. Ingurunearen gaineko kontzientzia - tokiko kulturaren eta kultura globalaren 

kontzientzia, ingurunearen kontzientzia, iraunkortasuna 

3. Jarrera pertsonalak/etikoak - arriskuak hartzea, galdera etikoen kontzientzia, 

norberaren eraginkortasuna, anbiguotasuna onartzea 

4. Ekitea (ekintzak) - proiektuak planifikatu eta kudeatzea, balioa sortzea, 

eztabaidatzeko hizkuntza, gaitasun demokratikoak, lankidetza 

 

  



Hauek dira ikaskuntzaren emaitzak ekintzailetzaren heziketan eta modulu honetan: 

 

Gaitasunei lotutako helburuak: Ikaslea gai 
izango da 

Jakintzari lotutako helburuak: Ikasleak gai hauen inguruko 
jakiteak izango ditu 

testuinguru desberdinetan komunikatzeko komunikazioaren eta hezkuntzaren teoriak 

ekimenak, arriskuak eta erantzukizuna hartzeko berrikuntza, sormen eta ekintzailetza gaitasunen 

inguruko teoriak 

aukerak bilatu eta haiei heltzea datuak biltzeko metodoak 

lankidetzan aritzea elkarrekin sortzea bide askotatik eta prozesu desberdinetan zehar 

ideiak ekintza bihurtzea proiektuaren eta prozesuen kudeaketa ikasgelan 

ideiak balio erantsiko produktu bihurtzea 

inguruneari lotutako alderdiak ere kontuan 

hartuta 

ingurunearen teoria eta ekintzailetzako heziketa 

ideia eta produktu ekintzaileen 

sinesgarritasuna eta balioa 

ebaluatzea 

hainbat eratako ebaluazioari buruzko teoriak 

trebetasun ekintzaileak irakastea eta 

sormenezko ikasgelan lan egitea, irakasteko 

metodoei edukiari baino arreta handiagoa 

eskainiz. 

berrikuntzarekin, sormenarekin eta ekintzailetzarekin lotutako 

prozesu didaktikoak 

 

2. irudia 

 
Moduluak ekintzailetzako teorietan oinarritu ziren eta ikasleen praktiketako esperientziak 

ere hartu ziren kontuan. Helburua zen ikasleek ekintzailetzari lotutako jakiteak eta 

gaitasunak garatu ahal izatea, etorkizunean beren irakasle lanean erabili ahal izateko. 

Ekintzailetzako gaitasunak, gainera, gainera, saio praktikoetan garatuko dira. 

 

Moduluaren edukia 
 

Modulua jakite teorikoak, kanpoko erakundeetarako bisitak eta gaitasun praktikoak 

uztartzeko moduan diseinatu zen. Eztabaida teorikoen, ariketa praktikoen eta bisiten 

sekuentzia bakoitzaren amaieran, ikasleek zeregin handiago bat egin behar zuten; hiru 

zeregin handi, guztira. Hiru zeregin handi horiek (jarraian azalduko ditugu) aukera eman 

zieten ikasleei eztabaida teorikoak, esperimentuak eta unibertsitatetik kanpoko bisitak 

beren lehentasunen arabera aukeratzeko. 

 

1. zeregina: “Sortu zure irakasmateriala”. Danimarkako Experimentarium esperimentu 

museoko bisitan oinarrituta, ikasleek erakusketako gai/jardueretako bat aukeratu behar izan 

zuten. Aukeratutako erakusketa hori deskribatu eta, adin maila jakin baterako, irakasmaterial 

bihurtu behar zuten. Irakasmateriala deskribatzen zuten (edozer gauza izan zitekeen), eta 

azaltzen zuten nola indartzen zuen material horrek ekintzailetza pentsamendua, 

ekintzailetza prozesuko zein zatitara bideratzen zen, zein adin tartetarako pentsatuta 

zegoen, material hori erabiliz zein ikasgai landu zitezkeen, helburuak nola lortzen zituzten... 

Bestela esanda, egindako materialaren irakaslearen gida idatzi behar zuten!  

 

Ikasleei zeregin hori oso zaila eta konplexua iruditu zitzaien. Baina gogor eta oso ongi 



egin zuten lan irakasmateriala prestatzeko. Gainera, irakaslearentzako gidarekin batera, 

irakasteko plan bikainak egituratu zituzten. 

 

2. zeregina: "Ekintzailetza irakaskuntzan: asmatu/garatu joko berriak 4. mailarako!" 
Ikasleei, taldeka, jokoak asmatzeko eskatu zitzaien, 4. mailako neska-mutilek gaitasun 
demokratikoak proba eta gara zitzaten. Joko ezagun batekin has zitezkeen (kartak, baloia, 
taula, ordenagailua) eta hortik abiatuta, beste zerbait garatu; edo, bestela, joko berri bat 
sortu, hutsetik. 
 
Eta arau edo murriztapen hauek jarraitu behar zituzten: 

 

1. Nazio Batuen Erakundearen helburu 1 edo 2 sartu behar dituzu jokoan. 

2. Lehen hezkuntzako ikastetxeen (Folkeskolens formål) xedea sartu behar duzu 

zure helburuetan. 

3. Jokoan soilik birziklatutako materialak erabil ditzakezu! 

4. ...eta jokoaren xedea azaldu behar duzu! 

5. 4. mailako neska-mutilek jokoan 20-25 minutu inguru jolasteko gai izan behar dute. 

 
Ikasleak bi astez aritu ziren joko hori lantzen, eta egindako lana ikaskideen aurrean 

aurkeztu behar izan zuten, konfiantza giroan, feedback kritikoa emateko. Galdera eta 

iruzkin oso onak egin zituzten, honakoak bezalakoak: "Nola garatzen ditu joko honek 

trebetasun demokratikoak"? edo "Hau eginez gero, errazago ulertuko dute haurrek". 

 

Ikasle guztiak tokiko ikastetxe batera joan ziren, jokoak 4. mailako neska-mutilekin 

probatzera. Guk, moduluko irakasleok eta unibertsitateko beste irakasleek, praktika hori 

arretaz behatu genuen. Ikasleek joko oso desberdinak sortu zituzten eta neska-mutilek oso 

balorazio baliagarriak egin zizkieten. Horiek kontuan hartuta, berehala hobetu zituzten 

jokoak. Amaieran, ikasleak jokoekin jolasean aritu ziren irakasleen prestakuntza programan, 

eta aztertu genuen irakasleek nola lor dezaketen neska-mutilek jokoak garatzea 

ekintzailetza indartzeko. 

 

3. zeregina: Ikasleentzako lorategi bat/baratze bat? sortzea 

Zeregin honetan, unibertsitatean ikasleentzat komunitate edo eskola lorategi bat sortu 

behar zen. Taldeak hiru astez lan egin zuen helburu hori lortzeko. 2020an, COVID-19aren 

pandemiak ekarri duen egoeraren eraginez, ikasleei eskatu zitzaien lorategia beren auzoan 

kokatzeko. Hasiberri gehienei interesatzen zitzaien ikaskuntza esperientziala eta 

iraunkortasuna, baina ezer gutxi zekiten lorezaintzari buruz. 

 
Komunitateko lorategiaren proiektuaren inguruko arreta sortzeko, ikasleei eskatu zitzaien 

ekitaldi bat antolatzeko, ikasle gehiago erakarri ahal izateko. Ikasleek erneketari buruzko 

tailerrak egin zituzten, eta patata zaharrak eta tomate helduegiak landare berri bihurtzen 

ikasi zuten. Loreontziak egiteko, zaborretako materiala, lata zaharrak edo plastiko garden 

edo opakuzko ontziak bakarrik erabil zitzaketen. Gainera, erakutsi zitzaien auto ureztatze 

sistemekin esperimentatzen eta plastikozko ontzietan leihoak egiten, patatak nola bilakatzen 

ari ziren ikusteko. Emaitza zaila zen aurreikusten. Adibidez, patata zahar zimurtu bat lata 

zahar baten barruan hazten ari den landare patata berri bat bihurtzen dela ikustea, azken 

batean, zaborra balio bihur daitekeela ikastea ere bada. Zabor hitzak konnotazio negatibo 

ugari ditu, esate baterako, ezereza edo kalitaterik gabekoa. Proiektu honetan, zaborra 

bizitza sortzeko modu poetikoa bihurtu zen. 

 

Hurrengo urratsa zen komunitate eta/edo eskola lorategi bat oso auzo desberdinetan 

jartzeko aukera aztertzea, Turkiako Izmirretik Danimarkako Roskildera. Ikasleek design 

thinking metodoa erabili zuten komunitate/eskolako lorezaintzari, interes taldeen eta 



ikasleen interesei eta kudeaketari buruz ikasteko. 2019an, interes taldeek ez zituzten ontzat 

eman ikasleek komunitate lorategiaren inguruan egindako proposamenak, denbora eta 

baliabide gehiegi eskatzen zituztelako eta errealistak ez zirelako. Aukera alternatibo gisa, 

loreontziak jarri zituzten hurbil zegoen ikasleen egoitzan. Birziklatutako zurezko prototipo 

bat garatzeko lehen urratsak egin ziren eta, horietatik abiatuta, tokiko Makerspace 

espazioan joan zitezkeen hobetzen. 

 

2020an, Zoom bidez, ikasleek proposamenak aurkeztu zituzten Turkia, Austria, 

Belgika, Herbehereak eta Danimarkako eskola/komunitateko lorategietarako. 

 

4. Metodoak 

Hiru moduluen kalitatea hobetzeko, ikerketa praktiko bat egin zen. Datuak hainbat iturritatik 

jaso genituen: moduluetako aldaketak, ikasleen lanak, moduluen hasieran eta bukaeran 

egiten diren galdetegiak, ikasleekin izandako elkarrizketa informalak eta behaketa. Datu 

gehienak 2019ko eta 2020ko udaberrian bildu ziren, 2x14 eskola asteetan. 2020an, eskolen 

erdiak e-learning modura izan ziren. Ikasleen kopurua, guztira, 47koa izan da. 

 

Neurtzeko tresnak 

 
Ikerketako galdera orokorrak argitu nahi zuen zein harreman zegoen ekintzailetzari 

buruzko heziketa moduluaren helburuen eta hezkuntzarako ekintzailetza hurbilketaren 

inguruan ikasleek zuten ulermenaren artean. Ikaslearen berrikuntza eta ekintzailetza 

gaitasunak neurtu nahi genituen, ekintzailetzako heziketa moduluaren aurretik eta 

modulu horretan parte hartu ondoren. 

 

Gaitasun horiek neurtzeko tresnak garatzeko ekintzailetzari buruzko heziketaren definizioa 

eta 1. irudian zehaztu genituen lau dimentsioen eredua erabili genituen. Galdetegi laburrak 

egin genituen eta ikasleei erantzunak idazteko eskatu genien. Lehenengo bi moduluen 

amaieran, parte hartzaileei eskatu zitzaien Delphi formulario bat betetzeko. Hirugarren 

modulua oraindik amaitu gabe zegoen dokumentu hau prestatu genuenean. 

 
5. Emaitzak 

 
Modulua hasi aurretik 

Urteetan, ekintzailetza eta berrikuntza Europako Bizitza Osoan Zeharreko Prestakuntza 

Programaren zati izan dira, baina, hala ere, ikasle askok ez zituzten kontzeptu horiek 

ezagutzen (2. irudia). Austriako ikasle batek hauxe idatzi zuten: "Ez dakit zer esan nahi 

duen zehatz-mehatz, baina uste dut gure jaioterrian beste modu batera esaten diogula eta 

irakasgaiak planifikatzearekin duela lotura, baina ez dut ekintzailetzari buruzko informazio 

gehiago". Erantzun horrek joera bat adierazten du; sarritan, ikasleek uste dute ekintzailetza 

edo antzeko zerbait ikasi dutela, baina beste izenen batekin. 

 

Ikasle gehienen arabera, ekintzailetza neska-mutilak lan merkaturako prestatzea da. (3. 

irudia). 



 
 

 3. irudia. (Strongly agree = guztiz ados, Agree = Ados, Neutral = Ez ados, ez desados, Disagree = 
Desados, Strongly disagree = guztiz desados) 

 

Ikasleek erantzun dutena aztertzerakoan, ñabardura asko agertzen dira,"...Ekintzailetza 

ez da ekonomikoa edo kulturala soilik. Mota guztietako gauzen nahasketa bat da, baina 

oso garrantzitsua mundu "zabalean"". Herbehereetako ikasle honek adierazi eta ulertzen 

zuen ikastetxe askotan zaila izan daitekeela ohiko irakasgaien eta azterketen kulturan 

horrelako dinamika bat sartzea. Ikasle gehienek uste dute ekintzailetza eta berrikuntza 

beren kasa eta besteentzat hitz egiten ikasteko eta zerbait egiteko eta arriskuak hartzeko 

bide bat direla. (4. irudia). 

 

 
 

4. irudia. (Strongly agree = guztiz ados, Agree = Ados, Neutral = Ez ados, ez desados, Disagree = 
Desados, Strongly disagree = guztiz desados) 
 

Berrikuntza eta ekintzailetza hitzak ez ziren sortu hezkuntzari laguntzeko, baina erabaki 

politiko baten ondorioz, hezkuntzan txertatu dira. (5. irudia) 

 
  

 

 

Ekintzailetza-hezkuntzak eta 
berrikuntzak ikasleak eskolan lan 

merkaturako prestatzea esan nahi du

Strongly agree Agree Neutral Disagree Strongly disagree

Ekintzailetza-hezkuntzak eta berrikuntzak ikasleak 
beren bizitzan zeresana izateko eta aukerak 

aprobetxatzeko prestatzea esan nahi du

Strongly agree Agree Neutral Disagree Strongly disagree



 
 

5. irudia. (Strongly agree = guztiz ados, Agree = Ados, Neutral = Ez ados, ez desados, Disagree = 
Desados, Strongly disagree = guztiz desados) 
 

Ikasle gehienek ez dute negozio arloko lotura negatiborik egiten ekintzailetza hitza 

entzuten dutenean. Hauxe idatzi du Belgikako ikasle batek: "Nire ustez, efizientzia ona 

izan daiteke. Adibidez, eskolan liburuak lotzeko modu efizienteagoa bilatzen duzunean, 

denbora gehiago izango duzu behar duten ikasleei laguntzeko." 2. irudian erakusten 

dugu ikasleei ez zaiela ezaguna egiten ekintzailetza, hezkuntzaren testuinguruan. 

 
Moduluaren amaiera 

Moduluaren amaieran, parte hartzaile guztiei ebaluatzeko beste formulario bat betetzea 

eskatu zitzaien, Delphi metodoaz baliatuz (6. irudia). Ikasleek formularioan esaldiak idatzi 

behar zituzten eta, ondoren, formulazioa gainerako ikaskideei pasatu. Ikasle guztiek irakurri 

zituzten esaldi guztiak eta bakoitzaren behealdean, marra bat idatzi behar zuten ados 

bazeuden eta ezer ez jarri, ados ez bazeuden. Esaldi guztiak oso garrantzitsuak ziren; 

esaldi positiboak nagusiki irakaskuntzaren edukiari edo formari buruzko iradokizunak eta 

baieztapenak ziren. Baina ekintzailetzari buruzko heziketarekin loturarik ez zuten esaldiak 

ere baziren tartean. 

 

Hainbat esalditan ikastaroaren edukia edo antolaketa kritikatzen ziren, irakaskuntza edo 

irakaskuntza eza. Aldaketak egiteko proposamen eraikitzaileak adierazten zituztela ere esan 

liteke. 

 

Irakasleen prestatzaileak esaldi horiek guztiak eskema batean batu behar ditu, eta horietako 

batzuk aukeratu (bai positiboak eta bai kritikoak), ikasleekin eztabaidatzeko eta lantzeko. 

Metodo honek denbora eskatzen du, baina erabil daiteke ikasleek zer eta nola pentsatzen 

duten jakiteko edo egingo duten ikastaro bati buruz zer espero duten irudikatzeko. 

  

Ekintzailetzako-hezkuntzak beti izan du konnotazio 
negatiboa eta efizientzia bilatzeari lotutakoa niretzat

Strongly agree Agree Neutral Disagree Strongly disagree



 

Idatzi modulu honetan egoki iruditu zaizkizun 3 alderdi Sæt kryds, hvis 

du er enig (jarri 

X ados 

bazaude.) 

1.  

2.  

3.  

 

 

Idatzi modulu honetan hobetu daitezkeen hiru alderdi Sæt kryds, hvis 

du er enig (jarri 

X ados 

bazaude.) 

1.  

2.  

3.  

 

6. irudia 

 
Ebaluazio horretan, esaldi desberdin asko jaso genituen, eta moduluaren indargune eta 

ahultasunen inguruan ikasleek zuten iritziaren ikuspegi oso ona lortu genuen. 

 

Esaldi hauek babes handia jaso zuten ikasleen aldetik: 

 
1. Moduluak zure pentsamendua aldatzen du 

2. Esperientzia praktikoak/ikasgelatik kanpo egotea bikaina izan zen 

3. Moduluak sormena bultzatzen du 

4. Bikaina izan zen joko bat asmatzea eta ideia hori eskolan aurkeztea/neska-

mutilekin probatzea 

5. Ekintzailetzak duen garrantziaz jabetzen laguntzen du 

6. Oreka ona teoria eta praktikaren artean 

7. Oso ideia onak izan genituen eskolako ohiko irakasgaietan ekintzailetza txertatzeko. 

 

 

Ikasleek gustuko izan ez dituzten alderdiei dagokienez, babes handia jaso zuten esaldi hauek:  

 

1. Astean bi egun ez zen nahikoa 

2. Egokiagoa izango zen jakite teoriko sakonagoak landuta 

3. Batzuetan zaila zen zereginaren helburua ulertzea 

4. Zereginen inguruko idatzizko feedback gehiago 

5. Denbora gehiago behar izango genukeen jokoan lan egiteko 

 



Ebaluazioak eskatzen du ikasleekin esaldietako batzuen inguruan hitz egitea, esan nahi 

dutena hobeto ulertzeko. Paradoxa dirudi teoriaren eta praktikaren areko oreka gustatu 

zitzaiela esatea eta, aldi berean, jakite teoriko sakonagoak landu nahi zituztela esatea. 

Ulertu genuen denbora falta izan zutela, bai hezitzaileek teoriak azaldu zituztenean eta bai 

ikasleek, ondoren, jakite teorikoak praktikara eraman behar izan zituztenean. 

 

Agerikoa zen jokoak asmatzea eta aurkeztea izan zela jarduerarik onena ikasle guztientzat, 

eta eztabaidatu genuen zergatik zen hori irakaskuntzako materiala sortzea edo eskola 

lorategia eraikitzea baino askoz ere hobea. Eta konturatu ginen jokoa sortzeko aukera ez 

ezik, neska-mutilekin probatzeko aukerak ere zentzua zuela, ekintzailetza ikuspegitik: 

sormenez lan egin behar zuten jokoak asmatzeko eta didaktika berritzailea eta kanpoko 

orientazioduna erabili behar zuten, neska-mutilen gaitasun demokratikoak garatzeko. 

 

6. Eztabaida eta ondorioak 

Gure helburuak lortu al genituen? Zentzu askotan, BAI. Ikasleen ebaluazioak erakutsi 

zigun ongi baino hobeto ulertu eta erabili zituztela ekintzailetzari lotutako heziketaren 

hainbat elementu jokoak egiten aritu zirenean. 

 

"Erabateko zentzua zuen jokoak asmatzeak eta eskolan probatzeak. Esperientzia 

bikaina izan zen bai guretzat eta bai haurrentzat. Asko ikasi zuten demokraziari 

buruz, baita guk ere. Eta haurrak oso ekintzaileak ziren"(Ikasleen ebaluazioa, 

2019ko ekaina). 

 

Prozesuak bikainak izan ziren ikasleentzat, eta ekimenez eta gogo biziz aritu ziren lanean. 

Beren jakite teorikoak ere erabili zituzten neska-mutilen gaitasunak jokoen bidez garatzeko. 

Eskolako irakasleak oso joko zaleak ziren eta ikasleei eskatu zieten joko horiek kopiatzen 

eta garatzen jarraitzeko. Ikasleei iruditu zitzaien ikastaroaren zati hau esperientzia 

paregabea izan zela. 

 
2019an, ikasleek ez zuten ongi ulertu ekintzailetzaren inguruko hezkuntzaren esparru 

teorikoa eskolako/komunitateko lorategiko proiektuan lanean aritu zirenean. Proiektua 

neska-mutilik gabeko ikastaro praktiko baten moduan ulertu zuten. Hala, ikasleetako 

batzuek ikaskuntza ingurune pasibo bat sortuz erantzun zuten. Nolanahi ere, gehienek 

pozik hartu zuten ikasgelaz kanpo eta beste dinamika batzuekin lan egitea. 

 
2020an, metodologia aldatu egin zen, urrutiko ikaskuntza edo e-learning erabili zen. Eta 

ikasleak beste modu batera hurbildu ziren eskola/komunitateko lorategiaren proiektura. 

Koronabirusak eskolak ixtea ekarri zuenez, ikasleek adibideekin lan egin behar izan 

zuten, produktuak ikasgelan probatu beharrean. Baina, aldi berean, garapen 

iraunkorraren inguruko interes handiagoa azaldu zuten eta baliabideen erabileraren 

inguruko ikuspegia ere aldatu zen. 

 

Ebaluazioak erakutsi zigun konfiantza, denbora eta zereginak elkarri oso lotuta zeudela. 

Ikasleek e-learning-erako aldaketa ongi hartu zuten. Irakasleekin harremana Zoom, 

telefono eta skype bidez bideratu zen. Irakaslearekin harremanetan jartzeko bide erraz 

horiek edukitzea funtsezkoa izan zen, ikasleen ebaluazioa kontuan hartuta. Design thinking 

metodoak arriskuak hartuta lan egitea esan nahi du. Erronka hori ikastaroaren 

ebaluazioaren parte zen eta ikastaroan zehar arriskuak hartzeari buruz asko hitz egin 

zenez, ikasleak konturatu ziren zeregin bat ongi ez egitea ez zela arazo. Taldeek erregistro 

koaderno bat prestatu zuten eta hor azaldu zuten beren prozesua. 

 



'Irakasle ikertzaile' kontzeptuak ikerketarako orientazioa eman zien moduluei. Datu 

bilketatik ikasi genuen irakasle izateko ikasten ari zirenek espero zutela irakasle lanbideari 

lotutako benetako erronkei aurre egitea, eta gai izatea beren jakintza eta gaitasunak 

etorkizuneko lanean, ikasgelan, erabiltzeko. Ekintzailetza-hezkuntzan modu aktiboan parte 

hartuz ikasi nahi zuten, eta ez ekintzailetza-hezkuntzari buruz eraikitako jokalekuen bidez. 

Ikasleek ekintzailetza-hezkuntzaren eta demokraziari buruzko prestakuntzaren arteko 

harremanak ulertu zituzten, eta gai izan ziren harreman hori adibide zehatzetan erabiltzeko. 

Neska-mutilen gaitasun demokratikoen eta ekintzaileen garapenaren arduradun sentitu 

ziren. Ikasleentzat zaila eta arriskutsua izan zen aldi berean hainbeste gai kontuan hartu 

behar izatea. Hala, batzuetan, guk diseinatutako erronkak gehiegizkoak izan ziren. 

 

Ekintzailetza-hezkuntzak eta irakasle izateko prestakuntzak ikasteko benetako aukerak 

eskaini behar dizkiete ikasleei, beren ekintzailetza gaitasunak areagotzeko. 

 
Guk (irakasleen prestatzaileok) urtetik urtera ikasleei zeregin zehatzagoak eta 

bideratuagoak agintzen dizkiegu. Ebaluazioei jarraituz, errazagoa da zereginak zehaztasun 

handiagoz antolatzea, ikasleen ekintzailetza gaitasunak garatzeko. Deskribapenak zehatzak 

dira eta ikasleek askoz ere gehiago ikasten dute zereginetan zer egin behar duten 

azkarrago ulertzen dutenean. 

 

Ikasle gutxi batzuek gure moduluan eta EIPTE proiektuaren aste trinkoetakoren batean 

parte hartu dute, eta argi dago prestakuntza horri etekin handiagoa atera diotela. 

Horietako batek hau idatzi zuen: 

 

"Bi prestakuntza horiek irakaskuntzaren ikuspegi kritikoa eta etikoa eman didate, 

baita irakasgai guztietan irakaskuntza sortzailea eta berritzailea garatzeko oinarri 

bikaina ere" (2019ko ebaluazioa) 
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