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> 
Lehentasuna izango dute gazteekin lanean edo elkarlanean (entitateetan, elkarteetan, herri-
administrazioetan, enpresetan, ikastetxeetan, boluntario-lanetan...) dihardutenek.

> Gazteen arloko langileak (Gazte Informazioa, udalak, aldundiak, gazteen elkarteak eta beste 
erakunde batzuk).

> Hezitzaileak.

> Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetako orientatzaileak. 

> 

> 
> Ekintzaile-ikaskuntzari eta enpresagintzari loturiko hainbat kontzeptu zehaztea: gizarte-arloko 

ekintzaile-ikaskuntza, enpresako ekintzaile-ikaskuntza, barneko ekintzaile-ikaskuntza, Start-up 
direlakoak eta abar.

> Ekintzaile-ikaskuntzaren arloko praktika egokiak ezagutzea.

> Ekintzaileen eskura dauden laguntzei, foroei eta bestelako baliabideei buruzko informazio 
praktikoa ematea gazteekin lan egiten duten profesionalei. 

helburuak

hartzaileak

metodologia 
> Bi prestakuntza-saio. Bertan, kasu arrakastatsuak, ekitearen abantailak, hurbileko adibideak, 

baliabideak eta material didaktikoa landuko dira, besteak beste. 
 
Ikasle-kopurua: 25

> > Prestakuntzaren helburu orokorra da enpresagintzari buruzko informazio praktikoa eskaintzea: ekiteko motibazioa bezalako 
oinarrizko kontzeptuetatik hasi eta gizarteko ekintzaile-ekimenetaraino, kontzeptu praktikoetan eta benetako kasuetan arreta jarrita. 
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> > Saioa Gizartearen eta enpresaren arloko ekintzaile-ikaskuntza. Ekintzailearen 
motibazioa. Ekintzailea: jaiotzaz ala ikasiaren ikasiaz? 

> Enpresariak vs. ekintzaileak.
> Ekintzailearen gizarte-egitekoa.
> Guztiok gara ekintzaile.
> Nola izan ekintzaile eta bidean ez geratu. 
> Ekintzaile-ikaskuntza eta inbertsioak. Zenbat diru behar da ekintzailea izateko?
> Betiko dilema: “arriskuaren aurrean, bakarrik”, ala lagunduta. 

Saioa Ekintzaile-ikaskuntzaren arloko praktika egokiak. Baliabide osagarriak. 
Proiektuaren finantziazioa: 

> Ekintzaile eta lider. Erabakiak hartzen.
> Start-up direlakoak. Teknologian oinarritutako enpresak sortzeko aholkuak.
> Komunikazioa. Ba al dakite ekintzaileek komunikatzen eta euren burua goratzen? 
> Ekiten ikasteko foroak (ekimenak, egitasmoak, laguntzak, Beaz, CEDEMI, SPRI – 

Eusko Jaurlaritza, HEO eta abar).
> Kasu arrakastatsuak, porrot-kasuak eta praktika egokiak. 
> Ekintzaile-ikaskuntza, puri-purian dagoen mundua. Baliabideak eta informazio 

osagarria. 

> 

Iñaki Lázaro. Colectiviako bazkide sortzailea. Informatikako diplomatura eta 
Marketingeko masterra ditu. Hezitzaile gisa, ekintzaile-ikaskuntzaz aparte, 
enpresa-arloko gizarte-sareekin, web promozioarekin eta marketing digitalarekin 
lotutako programetan dihardu.
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