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IKASTAROA:

> Gazteen gizarte-enpresagintzaren oinarrizko kontzeptuak eta definizioak. 

> Gazteen gizarte-enpresagintzaren arloko praktika egokien ezaugarriak aztertzea. 

> Gazteen gizarte-enpresagintzaren aplikazio-esparru egokiei buruz eztabaidatzea.

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

> Hezitzaileak.

> Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetako orientatzaileak.

helburuak

hartzaileak

metodologia
15 orduko ikastaroa, bosna orduko hiru saiotan banatua. 

Ikastaroko edukietan teoria eta praktika uztartuko dira. 

Ikasle-kopurua: 30

Gizarte-bizikidetza hobetzera bideratutako proiektu iraunkorrak eraikitzeko aukera handia da gazteen gizarte-enpresagintza. Gazteen gizarte-enpresagintza ezar 
lezaketen pertsona eta entitateei enpresagintza mota hori ezagutaraztea da ikastaroaren helburua.



egitaraua

Gonzalo Silió 
Nerea Jiménez

irakasleak antolatzailea
GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA >
Gazteria Zuzendaritza >
Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila

Zer da gazteen gizarte-enpresagintza? Zeintzuk dira bere jardun-arlo 
nagusiak?

Ikastaroaren testuinguru gisa, gizarte-aldaketaren eta berrikuntzaren 
hastapenak azalduko dira. Ondoren, gazteen gizarte-enpresagintzaren 
kontzeptua landuko da: aurrekarien berrikusketa historikoa, egun 
duen garrantzia eta gazteen gizarte-enpresagintza zein arlotan aplika 
litekeen.

Esperientziatik ikasiz
Gazteen gizarte-enpresagintzaren kasu praktikoak azalduko eta 
aztertuko dira, euren dinamika ulertze eta esperientzia arrakastatsuetan 
nagusi diren alderdiak azpimarratze aldera. Enpresagintza-
esperientzien egitura eta antolakuntza aztertuko da eta euren eskala, 
hazkundea eta errepikagarritasun-maila sailkatuko dira.

Gizarte-enpresagintzarako eskumenak eta balioak
Aurkezturiko kontzeptualizaziotik eta aztertutako esperientzietatik 
abiatuta, gazteen gizarte-enpresagintzaren ezaugarri diren eskumenen 
eta balioen inguruan egingo da lan: enpatia, adierazpen-gaitasuna, 
frustrazioaren aurreko erresistentzia, harremanetarako gaitasuna eta 
abar.

Proiektuak lantzeko oinarrizko irizpideak
Lehenbizi, gazteen gizarte-enpresagintzaren arloko proiektuak antzeman 
eta ebaluatzeko modua aztertzen da modulu honetan, jarraian, proiektuon 
garapenean funtsezkoak diren alderdiak aztertzeko, adibidez:

> Ekimenak taxutzeko oinarrizko irizpideak 
> Lidergoa eta koordinazioa 
> Finantziazio-moduak 
> Elkarlana eta sareak 
> Ebaluazioa eta inpaktua
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