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UNIBERTSITATERAKO LANKIDETZA-PROPOSAMENA                                   

2020-2021 IKASTURTEA 

MUGARIK GABEKO EKONOMILARIAK 

 

Mugarik gabeko Ekonomilariak erakundean hainbat urte daramatzagu unibertsitatearen esparruan 

ekonomia bidezkoagoa sustatzen. Gure helburua gizarte-eredu bidezkoagoa eta inklusiboagoa eraikitzen 

laguntzea da, eta, horretarako, beharrezkotzat jotzen dugu hezkuntzatik abiatuta lan egitea, teoria eta 

praxia Ekonomia Sozial eta Solidarioarekin bateratuko dituzten hausnarketa eta eztabaida espazioak 

sortuz, eredu gauzagarri gisa, eta gizartearen eta ingurumenaren iraunkortasun eta jasangarritasuna 

bermatuz. 

Urte hauetan irakasleekin egindako lanari eta ezarritako lankidetzari esker, gure lana gelan garatzeko 

eduki, espazio eta formatu egokienak identifikatu ahal izan ditugu. Hala ere, COVID-19aren garapenak 

datorren ikasturteari begira sorrarazi duen ziurgabetasuna dela eta, MgEko kideok beharrezkotzat jo 

dugu espazio eta formatu horiek birplanteatzea, bai ikasleei bai irakasleei malgutasuna eta egokitzapena 

eskaintzeko. Horregatik, jarraian aurkezten ditugun hainbat proposamen formatu birtualean egin ahal 

izango dira, ikasgaiak eta dinamikak egokituz, ikuspegi praktiko, parte-hartzaile eta sentsibilizatzailea 

izaten jarrai dezaten.  

Hona hemen 2020-2021 ikasturterako gure lankidetza-proposamena: 

PRESTAKUNTZA-SAIOAK: 

Prestakuntza-saioak proposatzen dira, MgEko langileek ikasgelan eman beharrekoak; saio horiek, 

normalean, ordu 1 eta 2 ordu bitartekoak izaten dira, gutxi gorabehera. 

Urte hauetan, bereziki azpimarratu eta nabarmendu dugu komunikazioaren, finantzen eta 

kontabilitatearen irakasgaietarako edukien identifikazioa, bai graduetan, bai masterretan.  Eduki horiek 

fiskalitatea, merkataritza edo finantzak giza eskubideekin lotzen dituzte, Garapenerako Politiken 

Koherentziaren ikuspegitik. 

https://ecosfron.org/euskadi/
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Urte hauetan eman diren saioen gaiak honako hauek dira:  

- 2030 Agenda eta GIH (Garapen Iraunkorreko Helburuak) 

- Genero-ikuspegidun komunikazioa 

- Kontsumo arduratsua, bidezko merkataritza eta elikadura-subiranotasuna 

- Diru digital publikoa eta pribatua: tokiko txanponak 

- Ekonomia Zirkularra 

- Ekonomia Soziala eta Solidarioa: Ekonomia globala tokikoaren bidez eraldatuz    

- Ekintzailetza Ekonomia Sozial eta Solidarioaren bidez, Canvas Sozialaren bidez  

- Enpresak eta Giza Eskubideak:  Gizarte Erantzukizun Korporatiboa 

- Gardentasuna eta Kontuen Errendimendua enpresan - Inpaktua neurtzeko tresnak 

- Munduko sistema ekonomikoa ulertu nahian  

- Ekonomia ekonomia eraldatzaileetatik ulertzeko beste modu batzuk: Ekonomia Ortodoxotik 

Heterodoxora; Bizitza Erdigunean, Ekonomia Feminista eta Ekologikoa 

- Finantza etikoak eta finantzaketa alternatiboa 

- Bidezko fiskalitatea eta paradisu fiskalak 

- Globalizazioa, merkataritza, finantzak eta multinazionalak 

Aurrez aipatutako gaien hedapenean sartzen diren eskaeretara egokitutako saioak proposatzen dira. 

“Ekonomia arduratsu, bidezko eta solidario bateranzko urratsak” Gida Didaktikoa, LHra bideratutako 

hiru unitatez osatuta, saioetan lantzen diren gaietarako gida gisa balio du. 

Gida didaktikoa eskuragarri dago online deskargatzeko, eta kopia inprimatu bat ere eska dezakezue, 

helbide honetara idatzita: ecosfron.euskadi@ecosfron.org edo 94 415 34 39 telefonora deituta. MgEk 

landutako gaiak azaltzen dituen beste dokumentu bat da erakundeak prestatutako erakusketa honetako 

paneletan azaltzen dena: “Eta neurriak hartzen baditugu?”.   

 

AURREZ AURREKO ETA ONLINE IKASTAROAK: 

Unean uneko prestakuntza-saioez gain, 10 eta 20 ordu bitarteko ikastaroak ere egiten ditugu. Horietan, 

sakon lantzen ditugu arestian aipatutako gaiak, eta ikasle eta irakasleentzat egokienak diren gai, 

ordutegi eta metodologietara egokitzen gara. Ikastaro horietan, prestakuntza-saioen osagarri, ekonomia 

https://ecosfron.org/euskadi/
https://ecosfron.org/portfolio/ekonomia-arduratsu-bidezko-eta-solidario-baterantz-bidean-gida-didaktikoa/
mailto:ecosfron.euskadi@ecosfron.org
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2300x1300-Paneles-economistas-14.pdf
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errealarekin zubi-jarduerak egin daitezke, hala nola EAEko Ekonomia Soziala eta Solidarioa sustatzen 

duten ekimenak bisitatzea, Euskadiko Gizarte Merkatuan biltzen diren REASeko erakunde bazkideetatik 

abiatuta, edo errealitate desberdinak hurbiltzen dituzten ekintzaile migratzaileen eta emakumeen 

esperientziak, kulturen arteko bizikidetza sustatuz eta  euskal gizartean kolektibo horiei buruz 

errotutako estereotipoak hautsiz. 

Hauek dira aurreko urteetan unibertsitatean egin ditugun ikastaroetako batzuk: 

- “Lankidetzaren eta Garapenaren erronkak ekonomia globalean” ikastaro monografikoa 

UPV/EHUn, 2012tik 2019ra. 

- “Beste Ekonomia bat Martxan dago” seihileko arteko ikastaroa Deustuko Unibertsitatean, 

2020an. 

- “Beste ekonomia bat martxan dago” UPV/EHUko udako ikastaroa, 2020an.  

Prestakuntza-saioen eta aurrez aurreko ikastaroen jarduera osagarri gisa, duela hiru urtetik hona “Jarri 

martxan beste ekonomia baten alde: Ekonomia Sozial eta Solidarioa” online ikastaroa eskaintzen da. 

Ikastaro horrek gazteak ahaldundu eta gaitzen ditu, prestakuntza-tresnen bidez eta gizarte-

ekintzailetzarako benetako esperientziak ezagutuz. Horrela, parte-hartzaileek beren gaitasunak 

hobetzen dituzte eta haien gizarteratzea eta laneratzea sustatzen da.  Ikasturte honetan ikastaro honen 

beste edizio bat egitea espero da, bai eta UNEDekin batera antolatzen dugun "Pertsonen Zerbitzurako 

Ekonomia baterantz" on-line ikastaroaren beste edizio bat ere. Ikastaro horren helburua da ikasleei 

elementuak ematea egungo ekonomia- eta garapen-ereduari buruzko azterketa eta gogoeta egiteko, 

eta, horrez gain, justizian eta elkartasunean oinarritutako ekonomia berri bat lortzen lagun dezaketen 

proposamen alternatiboak adieraztea. 

Gainera, bekak eskaintzen dizkiegu unibertsitateko ikasleei Estatu mailako prestakuntza-jardueretara 

joateko, hala nola MgEko Udako Eskolara edo Beste Ekonomia bat Martxan dago jardunaldietara. 

 

GrAL/MAL-EN KO-TUTORETZA 

Urtean bitan prestakuntza-saioetan landutako gaiei buruzko GrAL/MAL proposamen-sorta bat aurkezten 

dugu. Irakasleekin eta ikasleekin sozializatzen da, horien ikasketa, ikerketa eta lan akademikoa 

sustatzeko. Era berean, MgEk proposamen sorta horretatik aukeratu duen GrAL/MAL bat ko-

tutorizatzeko aukera eskaintzen die ikasleei, eta egitura triangeluar baten aldeko apustua egiten du. 

https://ecosfron.org/euskadi/
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2020/06/katalogoa-def.pdf-1.pdf
https://ecosfron.org/curso-monografico-esf-retos-actuales-del-desarrollo-y-la-cooperacion-en-la-economia-global/
https://ecosfron.org/donostia-curso-intersemestral-otra-economia-esta-en-marcha/
https://www.uik.eus/es/curso-online-en-directo-otra-economia-esta-en-marcha
https://ecosfron.org/jar-zaitez-abian-beste-ekonomia-baten-alde-iii-edizioa-iii-edicion-de-ponte-en-marcha-por-otra-economia/
https://ecosfron.org/jar-zaitez-abian-beste-ekonomia-baten-alde-iii-edizioa-iii-edicion-de-ponte-en-marcha-por-otra-economia/
https://extension.uned.es/actividad/20202
https://extension.uned.es/actividad/20202
https://ecosfron.org/la-desigualdad-en-debate-analisis-y-desafios-desde-la-iii-escuela-de-verano/
https://ecosfron.org/badago-hemen-besteekonomiabatmartxandagovi/
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Egitura horretan, ikasleak eta irakasleak ez ezik gizarte-erakundeak ere sartzen dira, horrek dakarren 

balio erantsia eta izaera eraldatzailea aintzat hartuz. Hona hemen aurreko urteetako lankidetzaren 

adibide bat. 

Datorren ikasturtean, ko-tutoretza hori bideratu nahi dugu MgEk parte hartzen duen Unibertsitate 

Kritiko Sarearen (UKS) Akademia-lan eraldatzaileak elaboratzeko gida abiarazita.  

 

ZINE-FOROAK: 

Zine-foroak egitea planteatzen da, ikasleen artean ikuspegi kritikoa sustatzeko, landu ohi ditugun gaiei 

buruzko filmak eta dokumentalak emanez. Horrela, emanaldiaren ostean eztabaida bat sortuko da eta 

ikasgelan edukia landuko da, filmek eragiten duten gogoeta horri laguntzeko eta ikasleak gaur egungo 

gai garrantzitsuei buruz sentsibilizatzeko. Interesa duten irakasleek eta MgEk batera aukeratuko dute 

filma, eta eztabaida MgEk edo egokitzat jotzen den pertsonak edo erakundeak moderatuko du.  

 

PRESTAKUNTZA-PRAKTIKAK: 

Ikas prozesua osatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat fakultatetako ikasleek beren curriculum-

praktikak MgEn egiteko aukera ere lantzen da, Ekonomia Sozial eta Solidarioaren erakunde gisa.  

Praktika horiei esker, ikasleak profil kualifikatua duten zereginak egin ditzake, praktikak ikasketen 

amaieran egiten baitira, eta, horrela, bere gaitasunak eta ezagutza eguneratuak eskaintzen zaizkio gure 

erakundeari.  Hezkuntzaren eta gizarte-erakundeen arteko lankidetza izanik, batzuek besteengandik 

ikasten dute, eta alderantziz, Gizarte Eraldaketarako eta Ekintzailetzarako Hezkuntzan sartzen dira, 

ekonomia sozial eta solidariotik. Lankidetza hori dagokion fakultatearekin egindako hitzarmen baten 

bidez babesten da.  

 

 

 

 

https://ecosfron.org/euskadi/
https://ecosfron.org/portfolio/gradu-amaierako-lana-banka-etikoaren-azterketa-fiare-kasua/
https://www.uks.eus/wp-content/uploads/2020/05/UKS_EUS.pdf
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Animatu gurekin harremanetan jartzen! 

Unibertsitateko irakaslea bazara, ez izan zalantzarik MgErekin harremanetan jartzeko, lankidetzarako 

modurik onena azter dezagun: 

● Prestakuntza-saioak emanez  

● Online edo aurrez aurreko ikastaroak eginez 

●  GrAL edo MAL bat ko-tutorizatuz  

●  Zine-foro bat eginez, ondorengo eztabaida eta guzti  

● Praktikak gure erakundean egiteko aukera eskainiz   

● Elkarrekin proiektuak garatuz 

 

 

https://ecosfron.org/euskadi/

