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aholkatzea eta enpresak 

praktikoak
sortzeko baliabide



> 
> Gazteen arloko langileak (gazte informazioa, udalak, aldundiak, gazteen elkarteak eta 

beste erakunde batzuk).
> Hezitzaileak.
> Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetako orientatzaileak. 

> 

> 
> Gizarte ekintzaile-ikaskuntza, enpresa ekintzaile-ikaskuntza eta barne 
   ekintzaile-ikaskuntza. 
> Ekintzailearen ereduak eta motibazioak eta ekintzaileak gizartean duen eragina 

aztertzea. 
> Enpresa ekintzaile-ikaskuntzari dagokionez, enpresa-ekimenak eta ekonomia- eta 

finantza-alderdi batzuk ezagutzera ematea.
> Ekintzaile-ikaskuntzaren jarraibide egokiak.
> Baliabideak eta material didaktikoa ematea lan-orientazioaren arloko profesionalei, 

hezitzaileei eta gazteen arloan artatze- eta aholkulari-lanetan dabiltzanei.

> > Ekintzaileei buruzko prestakuntza praktikoa: ekiteko motibazioari buruzko oinarrizko kontzeptuetatik hasi eta gure gizartean garatzen diren 
enpresagintza-motetara.

helburuak

hartzaileak

metodologia
15 orduko ikastaroa, bost orduko hiru saiotan banatua. Bertaratzen direnek prestakuntza 
ahalik eta gehien aprobetxatzeko beharrezkoa den material guztia jasoko dute. 
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> > > 

Iñaki Lázaro. Colectiviako bazkide sortzailea. Informatikan diplomatua eta Marketingeko masterduna. 
Prestakuntzaren alderditik, ekintzaile-ikaskuntzatik aparte, aditua da enpresen blogetan eta web eta sare sozialen 
bidezko promozioan. Hain zuzen ere, gaiari buruzko Euskadiko erreferenterik handienetako bat da Twitterren.

Elías Botet. Barne ekintzaile-ikaskuntzari buruzko doktoregaia. Esperientzia zabala du nazioarteko 
kudeaketari dagozkion askotariko lanpostuetan. Berrikuntzaren eta ekintzaile-ikaskuntzaren arloan irakasle 
ibili izan da EOIn (Industria Antolaketako Eskola). Hauek dira bere espezialitateak: estrategia, berrikuntzaren 
kudeaketa, enpresa-bikaintasuna eta kalitate-sistemak.

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

1.

2.

Saioa - Gizarte ekintzaile-ikaskuntza
> Ekiteko motibazioa. Ekintzailea jaiotzez da 
   ekintzaile ala ekintzaile bihurtzen da?
> Enpresaria vs. ekintzailea.
> Ekintzailearen eginkizun soziala.
> Guztiok gara ekintzaile.
> Nola ekin eta onik atera. 

Saioa - Enpresa ekintzaile-ikaskuntza. Barne ekintzaile-ikaskuntza
> Ekintzaile-ikaskuntza eta inbertsioak. Zenbat kostatzen da ekitea?
> Dilema: “arriskuaren aurrean, bakarrik” ala lagunduta?
> Proiektuaren finantziazioa.
> Ekitea eta liderra izatea. Erabakiak hartzen.
> Nola sal dezake ekintzaileak bere burua?

3.Saioa - Ekintzaile-ikaskuntzaren jarraibide egokiak. Baliabide gehigarriak
> Start-up direlakoak. Oinarri teknologikoa duten enpresak sortzeko aholkuak. 
> Komunikazioa. Ba al dakite ekintzaileek komunikatzen eta euren burua 

saltzen?
> Ekintzaile-ikaskuntzaren arloko foroak (Lan Ekintzaren ekimenak, bere 
   programak, laguntzak, Beaz, CEDEMI, SPRI – Eusko Jaurlaritza, EOI, etab.).
> Arrakasta- eta porrot-kasuak eta jarraibide egokiak.
> Ekintzaile-ikaskuntza, bor-bor dagoen mundua. Baliabideak eta 
   informazio gehigarria.

irakasleak

egitaraua

antolatzailea
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