
Ekiten ikasten Bizkaian



Helburu nagusia

“Egiten eta ekiten ikastea, erabakiak eta ardurak
hartzeko ekimena izatea, esfortzua eta zailtasunak
gainditzeko ahalegina balioestea, eta ekintzailea
izatea, bizitzaren
alor guztietan.”

175/2007 Dekretua, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko
Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzekoa



Berariazko helburuak

• Ikasleek jarrera ekintzalean finkatzea pentsamendu sortzailea sustatuz.  

• Ikasleei erabakiak hartzen irakastea, eta gauza bera erantzukizunak onartzeari
eta eskurodetzeari dagokienez.

• Autonomia pertsonala, norberarekiko konfiantza eta heldutasuna sustatzea, 
muga propioak onartuz.

• Enpresen sorkuntzan eman behar diren urratsei buruzko informazioa
eskaintzea.

• Eskualdeko inguru ekonomiko eta enpresariala ezagutzea eta aukerak
identifikatzen jakitea.

• Jarrera kritikoaren eta ekimenaren sustapenaren bidez balore eta jokaerekiko
aldaketa kulturala bultzatzea.

• Etorkizunean lan mundura iristeari dagokionez erabakiak hartzeko
prozesuetan genero estereotipoak gainditzea.

• Ingurumenaren aldeko begirunean eta artapenean sentiberatzea.



Pertsona ekintzalea
Ardura – Gaitasuna - Jarrera

Berrizalea
Ardura, jakingura, sortzailea da, hobetu egin nahi
du, alternatibak bilatzen eta lantzen ditu, etenik
gabe ikasi nahi du.

Parte hartzailea
gizarte testuingurua ezagutzen du eta  
horretan parte hartzen du.

Aktiboa
ahalegina, konpromisioa, ekina.

Kooperatu egiten du
Taldean lane egiteko gauza da eta badaki garrantzitsua dela 
bere prioiektuetan besteak inplikatzea.

Inguruarekiko
egokitzapen

begirunetsua



Jasotzaileak

• Bigarren Hezkuntza

Lehen Zikloa » 1.a eta 2.a

Bigarren Zikloa » 3.a eta 4.a

• Batxilergoa

1.a eta 2.a

Maila guztietan jasotzaileak dira:

- Ikastexea

- Irakaslegoa

- Ikaslegoa

- Gurasoak



Egitarauaren faseak

• Irakasleentzako prestakuntza eta aholkularitza egitarau osoan zehar

• Gaitasun pertsonalak garatzeko tailerrak

• Oinarizko enpresa abiaburuak ikasteko tailerrak

• Enpresak bisitatzea (bisita 1 zentro bakoitzeko)

• Hitzaldi-solasaldiak enpresen munduko pertsonekin (solasaldi 1 zentro
bakoitzeko)

• Proiektua: ezagutza aplikatu asmakizun bat edo enpresa praktika bat garatuz

• Lehiaketa: Parte hartzea saritzea, egin den ahalegina aintzatestea eta
etorkizunerako motibazioa piztea



Material didaktikoak

• Irakasleen gidaliburua

• Ikasleen gidaliburua

- DBH-ko 1.zikloa

- DBH-ko 2. zikloa eta Batx.

• Gurasoentzako informazioa

• Familientzako gida

http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO8/Temas/Egin_Ekin/MANUAL%20PROFESORADO%20eusk.pdf
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO8/Temas/Egin_Ekin/MANUAL%20ALUMNADO%201%BAeusk.pdf
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO8/Temas/Egin_Ekin/MANUAL%20ALUMNADO%202%BA%20eusk.pdf
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO8/Temas/Egin_Ekin/TRIPTICO.pdf?idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO8/Temas/2016/Promocion/Egin%20eta%20Ekin/GUIA%20FAMILIAR%20eusk.pdf?idioma=CA


Gaitasun pertsonalak
garatzeko tailerrak

Ikastetxeak ikasleentzako tailerren zerrenda bat edukiko du hautatzeko. Ildo
horretan ondoko arlo hauek landuko dira:

Kudeaketa gaitasunak
• Gatazken ebazpena • Erabakiak hartzea • Plangintza

Gizarte gaitasunak
• Rolak eta aitzindaritza • Taldean lan egitea • Komunikazioa

Gaitasun pertsonalak eta emozionalak
• Pentsamendu kritikoa • Autokonfiantza
• Konpromisoa • Frustarazioa jasatea

Enpresa gaitasunak
• Sorkuntza • Ekimena • Arriskuen balorazioa eta onespena



Oinarizko enpresa abiaburuak
ikasteko tailerrak

Ikastetxeak ikasleentzako tailerren zerrenda bat edukiko du  hautatzeko. 
Oinarrizko enpresa abiaburuak ikasteko ildo horretan ondoko arlo hauek landuko
dira:

• Ideia: produktua edo zerbitzua

• Marketinga

• Antolakuntza

• Finantzaketa



Enpresa barrutik: 
enpresak bisitatzea

Bisitetan erreferentziako pertsona bat egongo da taldeari laguntzeko. 
Enpresak ondoko irizpide hauen arabera hautatuko dira:

- eginera egokiak berrikuntzan

- eginera egokiak kalitatean

- eginera egokiak gizarte erantzukizunean

Enpresetako bisiten berariazko helburua:

• Prestakuntza akademikoaren eta gaitasunen garapenaren balorearen berri
ematea, helburu pertsonaletara iristeko funtsezkoak direlako.

• Enpresako eguneroko jardunean ahalegin pertsonalak eta talde lanak duten
garrantziaren berri ematea.

• Lanaren esparruan partaidetzak duen balorea azpimarratzea.

• Ikaslegoaren eta azaltzen diren esperientzia pertsonalen eta hizlariaren arteko
identifikazioa sustatzea.



Esperientziaren ahotsa

Ekintzalearen hitzaldia

Hitzaldi guztietan erreferentziako pertsona bat egongo da, aldi berean solasaldiko
moderatzailearen lanak ere egingo dituena.

Zentroetan emango diren hitzaldien berariazko helburuak:

• Prestakuntza akademikoaren eta gaitasunen garapenaren balorearen berri
ematea, helburu pertsonaletara iristeko funtsezkoak direlako.

• Ikaslegoaren eta azaltzen diren esperientzia pertsonalen eta hizlariaren arteko
identifikazioa sustatzea.



Proiektua:
“Ikastea ez da ezagutzak eskuratzea, aplikatzea baizik”

Egitarau osoaren funtsa edo oinarria proiektua da. Gainerako jarduera guztiak
ikasturtean zehar garatzeko gehigarriak eta osagarriak dira. Hezkuntza maila
bakoitzean proiektu desberdina proposatu da.

Bigarren Hezkuntza – Lehen Zikloa (1.a  eta 2.a)

“Asmakizunen tailerra” (Produktu eta/edo zerbitzu bat armatzea)

Bigarren Hezkuntza – Bigarren Zikloa (3.a  eta 4.a)  Batxilergoa (1.a eta 2.a)

“Negozio Plana” (Enpresa bat sortzeko proiektua)



Lehiaketa

Lehiaketaren xedea:
“Parte hartzea saritzea, egin den ahalegina aintzatestea eta  etorkizunerako
motibazioa piztea”

Aurkeztuko diren lan guztiak Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailak
izendatutako pertsonek eratuko duten epaimahai batek baloratuko ditu.

Modalitate guztietako kategoria guztietan irabazle diren pertsonentzako saria
egongo da.

Halaber, proiektu irabazlearen tutorea izango den irakaslea sarituko da, hala 
asmakizunen modalitatean nola negozio planaren arloan.

Berdintasunezko Proiektuari aipamen berezia egingo zaio, genero parekotasuna
eta genero rolak ez errepikatzea baloratuz

Lehiaketara aurkeztuko diren Zentro guztiek “Eskola ekintzalearen” ziurtagiria
jasoko dute.



Parte hartzeko interesik baduzu jarri
harremanetan gurekin: 

Ekonomi eta Lurralde Garapena
Sustatzeko Saila

Enpresak Sustatzeko Zerbitzua

Tel.: 944 068 008
enpresasustapena@bizkaia.eus


