2019-2020 IKASTURTERAKO LANKIDETZA-PROPOSAMENA
MUGARIK GABEKO EKONOMILARIAK
Mugarik gabeko Ekonomilariak erakundean urteak daramatzagu LHko zentroekin lanean, ziklo
desberdinetako heziketa-edukietan bidezko ekonomia bat sustatzeko asmoz. Gizarte-eredu bidezkoago
eta inklusiboago bat eraikitzen laguntzea da gure helburua eta, horretarako, gure ustez, heziketa oinarri
hartuta lan egin behar da, eta teoria eta praxia uztartzeko espazioak sortu behar dira, ekonomia sozial eta
solidarioa gizartearen eta ingurunearen iraunkortasuna bermatzen duen eredu eskuragarria dela
erakusteko.
Urte guzti hauetan irakasleekin eduki dugun harremanari esker eta lankidetzaren bitartez ikasgeletan gure
lana garatzeko eduki, espazio eta formatu egokienak identifikatu ahal izan ditugu.
Hau da gure lankidetza-proposamena 2019-2020 ikasturterako:
PRESTAKUNTZA-LANSAIOAK:
MgE-ek ikasgelan emandako prestakuntza-lansaioak proposatzen dira, ordu bat eta bi ordu bitarteko
iraupena izan oi dutenak.
Urteotan, “Enpresa eta Ekimen Ekintzailea” eta “Laneko Prestakuntza eta Orientabidea” moduluetarako
eta Administrazioa eta Finantzak eta Merkataritza eta Marketina prestakuntza-zikloetarako zeharkako
edukiak identifikatzen saiatu gara.
Saioetan landu izan diren gaiak hurrengoak dira:
- Ekintzailetza Ekonomia Sozial eta Solidarioaren bitartez
- Erantzukizun korporatiboa eta Giza Eskubideak
- Finantza etikoak eta finantzazio alternatiboa
- Genero ikuspegitik landutako komunikazioa
- Kontsumo arduratsua
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- Garapen Iraunkorrerako Helburuak eta 2030 Agenda
- Zerga sistema eta zerga paradisuak
Aurretik aipatutako gaiak ezagutarazteko, eskaera desberdinetara egokitutako saioak proposatzen ditugu.

ONLINE IKASTAROA:
Duela bi urtetik “Jarri martxan beste ekonomia baten alde: Ekonomia Sozial eta Solidarioa” izeneko onlineikastaroa eskaintzen dugu prestakuntza-saioen ekintza osagarri bezala, biztanleria gaztea gaitzen duena
formakuntza tresna eta ekintzailetza sozialeko esperientzia errealen bitartez. Hala, parte hartzaileen
gaitasunak hobetzen dira eta haien lan eta gizarteratzea bultzatzen da.
Ikasturte honetan zehar ikastaro honen edizio berri bat egitea espero dugu.

UNITATE DIDAKTIKOAK:
Ikasleak sentsibilizatzeko lan saioak egin eta gero, hainbat material sistematizatuak izan dira eta gida
didaktiko batean jasoak.
“Ekonomia arduratsu, bidezko eta solidario bateranzko urratsak” Gida Didaktikoa hiru unitatez osatua
dago (1.Enpresa eta Giza Eskubideak, 2. Ekonomia Sozial eta Solidarioaren ikuspegian erroturiko
ekintzailetza, 3.Komunikazioa generoaren eta gisa eskubideen ikuspegitik).
Gida hau ikasmaterial moduan erabili daiteke gelan, material horiek nahi bezala egokituta, eduki eta
metodologia gisara, zenbait modulutan eta, bereziki, honako modulu hauetan: enpresa eta ekimen
ekintzailea, enpresa ikasgelan, enpresa-simulazioa, erantzukizun sozial korporatiboa, enpresakomunikazioa eta bezeroari arreta, eta laneko prestakuntza eta orientabidea.
Gida Didaktikoa online deskargatu daiteke eta inprimaturiko kopia bat eska dezakezute baita ere
ecosfron.euskadi@ecosfron.org helbidera idatziz edo 94 415 34 39 telefonora deituz.
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ERRONKAK DISEINATZEA:
Irakasleekin lankidetzan, ikasleek diseinatu beharreko jarduerak identifikatu ditugu hainbat ikasgaitan;
horrela, alde batetik, prestakuntza-kurrikulumean jasotako ikaskuntza-helburuak eta gaitasunak jarriko
dituzte praktikan, eta, bestetik, MgE-ek planteatutako erronka bati egingo diote aurre.
Metodologia horren adibide gisa, proiektu hauek landu dira ikasgeletan; gero, ikastetxeko gainerako
ikasleekin sozializatu dira, eta haiek ere parte hartzeko bideak ezarri:
1.

Ekonomia solidarioari eta ingurumen-iraunkortasunari buruzko ekitaldia, Giza Eskubideen
Nazioarteko Egunaren harira, Zubiri Manteo ikastetxeko “Ekitaldien antolaketa eta harreman
publikoak” ikasgaiko ikasleek antolatuta.

2.

Enpresei eta giza eskubideei buruzko erakusketa, AEG ikastetxean, “Erantzukizun Sozial
Korporatiboa” ikasgaiko ikasleek antolatuta.

3.

Ekintzailetza solidarioko proiektu bat jarri zen martxan AEG ikastetxeko Ehungintzako prestakuntzazikloan, oihalkiak berrerabiltzeko trebakuntzaren bidez.

4.

Modak giza eskubideetan, eta, bereziki, LGTBI kolektiboaren eta emakumeen eskubideetan izandako
eraginari buruzko ekitaldia, Giza Eskubideen Nazioarteko Egunaren harira, Zubiri Manteo ikastetxeko
“Ekitaldien antolaketa eta harreman publikoak” ikasgaiko ikasleek antolatuta.

5.

Enpresei eta giza eskubideei buruzko prestakuntza-prozesua eta Zapalduon Antzerki Taldearen
amaierako emanaldia, AEG ikastetxean, “Erantzukizun Sozial Korporatiboa” ikasgaiko ikasleek
antolatuta eta GIZAT kultura-kolektiboak dinamizatuta.

6.

21 Agendarekin lankidetzan, ingurumen-iraunkortasunari buruzko lehiaketa, eta giza eskubideetan
eta ekonomia sozial eta solidarioaren printzipioetan oinarritutako lankidetzari buruzko lehiaketa,
EASO ikastetxeko “Enpresa ikasgelan eta ekimen ekintzailea” ikasgaian.

7.

Kontsumo arduratsuari, genero-berdintasunari eta genero-berdintasunik ezari eta aniztasun
sexualari buruzko ekitaldia, Zubiri Manteo ikastetxeko “Ekitaldien antolaketa eta harreman
publikoak” ikasgaiko ikasleek antolatuta.

8.

Bidezko Merkataritzaren Azoka, Txurdinaga ikastetxeko “Kudeaketa komertziala” ikasgaiko ikasleek
antolatuta; Kidenda, Vicente Ferrer eta beste hainbat erakunderen erakusmahaiez gain, kontsumo
arduratsuari buruzko sentsibilizazio-jarduerak egin ziren zuzeneko informazioa, roll-up eta kartelak,
eta azalpen-liburuxkak erabiliz.

ETHAZI metodologia oinarri hartuta, hainbat modulu lantzeko “erronken” proposamen bat izan daiteke
hau, ikasleek edukiak barnera ditzaten eta hainbat gaitasun gara ditzaten, teknikoak nahiz pertsonalak eta
sozialak: taldean lan egitea, rolak eta lanak banatzea, pertsonen arteko komunikazioa, gatazkak
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konpontzea, kritiko izateko gaitasuna, negoziatzeko gaitasuna, sintesirako gaitasuna, ahoz komunikatzeko
gaitasuna, lidergoa, sormena, entzumena…
Ziklo desberdinetako 50 orduko proiektu hori erronka horiek lortzeko egokitutako modulu bat izan
daiteke. Gure asmoa ere bada “erronka” horiek eskaintzen diren moduluetara egokitzea.

PRESTAKUNTZA PRAKTIKAK:
Ikaskuntza-prozesua osatzeko, ekonomia sozial eta solidarioko erakundeetan praktikak egiteko aukera
ere lantzen ari gara, Lan Zentroetako Prestakuntzak eta LH Dualak ematen duten aukera baliatuta. MgEek kontaktuan jartzen ditu zuen hezkuntza-zentroak praktikan dauden ikasleak hartzean interesa jarri
duten ESS-ko erakundeekin.
Lan jakin batzuk egiteko profil kualifikatua dutela erakusteko balio diete praktika horiek ikasleei. Izan ere,
ikasketak amaitutakoan egiten dira praktikak, eta ikasleek beren gaitasunak eta ezagutzak erakunde
horien alde baliatzen dituzte. Hezkuntza arloaren eta enpresaren benetako inguruaren arteko lankidetzamodu bat izanik, batzuek besteengandik ikasten dute, eta alderantziz, eta ekonomia sozial eta solidarioa
aukera erreal eta jasangarria dela ezagutarazten da.

EKONOMIA SOZIAL ETA SOLIDARIOKO EKIMENEI BISITA:
EAEko Ekonomia Sozial eta Solidarioa sustatzen duten ekimenei bisitak koordinatzeko aukera emango da,
Euskadiko Merkatu Sozialeko REASeko erakunde bazkideetatik hasita. MgE-ek erakunde desberdinen
kontaktua erraztuko du bisita bat adostearren, ikaslegoari ESS-ko esperientzia praktikoak hurbiltzeko
helburuarekin, egungo eredu ekonomikoari alternatiba bideragarri bezala aurkeztuz.

PERTSONA EKINTZAILEEN ESPERIENTZIA IKASGELAN:
Ikasgelan kolektibo zaurgarrietako pertsona ekintzaileen esku hartzea proposatzen da. Pertsona migrante,
emakume eta aniztasun funtzionala duten pertsonek ekintzailetza esperientziak partekatzeko aukera
ematen da. Horrela ekintzailetzaren inguruko errealitate desberdinak hurbilduko dira, kultur arteko
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bizikidetza sustatuz eta kolektibo hauen inguruan euskal gizartean sustraituak dauden estereotipoak
apurtuz. Gainera, elkarganako ezagutza eta ikaste transmisioa ahalbidetzen da.

Gurekin harremanetan jartzera animatzen zaitugu!
Lanbide Heziketako zentroren bateko irakasle bazara, jar zaitez MgErekin harremanetan, lankidetzan
aritzeko modurik aproposena aurki dezagun:
•

Sentsibilizazio saioak emanez

•

Gure baliabide didaktikoen bitartez

•

Ikasleek lantzeko erronka bat proposatuz

•

Ikasleen praktikak sustatuz Ekonomia Sozial eta Solidarioko erakundeetan

•

Ekonomia Sozial eta Solidarioko ekimen bat bisitatzen

•

Pertsona ekintzaile bat gonbidatuz ikasgelara

•

Elkarrekin proiektuak garatuz
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