OINARRIZKO ZEHAR KONPETENTZIAK

T4. EKIMEN ETA ESPIRITU EKINTZAILERAKO KONPETENTZIA (83 orr)
Definizioa
Ekimenez jardutea eta prozesu ekintzailea ausart eta eraginkor kudeatzea egoera
eta testuinguru pertsonal, sozial, akademiko eta lanekoetan, ideiak ekintza bihur
daitezen.
Ezaugarriak
Ideiak ekintza bihurtzeko gai izatean datza ekimen eta espiritu ekintzailerako
konpetentzia. Honako hau adierazten du Europako Parlamentuaren Gomendioak
(2006):
“Zerikusia du sormenarekin, berrikuntzarekin eta arriskuak hartzearekin, bai eta,
helburuak betetze aldera, proiektuen plangintza eta kudeaketa egiteko abileziarekin
ere. Pertsona guztiek erabiltzen dute konpetentzia hau eguneroko bizitzan, etxean
eta gizartean, eta baita lantokian ere, beren lanaren testuinguruaz jabetu eta
aukerak baliatzeko ahalmena izatean; horrez gainera, zimendua da gizarte- edo
merkataritza-jarduerak sortzen edo sorrera horretan laguntzen duten pertsonek
behar dituzten beste gaitasun eta ezagutza espezifiko batzuk garatzeko”.
Argi eta garbi bereizi behar dira espiritu ekintzailerako konpetentzia eta enpresaespiritua. Askotariko ekintzak erabakimenez eta eraginkortasunez abiatzeko edo
ekiteko ekimena duen pertsona da “ekintzailea”. Oinarrizko Hezkuntzan, espiritu
ekintzailea zentzu zabalean garatzea izan behar du lehentasuna, pertsonak bizitzaren
dimentsio guztietan jarduteko prestatzea baita haren eginkizuna; horrenbestez,
pertsonak bere bizitza osoan gizabanako moduan garatzeko bizi ditzakeen egoera
guztietan baliatu behar du ekimena eta espiritu ekintzailea, gizarteko kide aktiboa
izanik eta garapen sozial, kultural eta ekonomikoaren eta naturaren garapen
iraunkorraren erantzule izanda. Enpresa da ekimenerako esparruetako bat; izan ere,
esparru horretan balia daiteke ekimena eta espiritu ekintzailea, aukerak hauteman eta
aukera horien alde borrokatzeko, balio berria sortu edo arrakasta ekonomikoa
erdiesteko.
Ekintzaile izateko, ekintzailetza-prozesu osoa kudeatzeko trebetasunak eta abileziak
izan behar dira. Ekintzailetza-prozesua hiru fase hauetan antolatzea komeni da –batez
ere, ideiak berritzaileak eta gauzatzen zailak baldin badira–: a) hasierako fasea: ideia
edo proiektua aukeratu, plangintza egin eta haren bideragarritasuna aztertuko da; b)
garapeneko fasea: plangintza ezarri eta doituko da, horretarako premiarik baldin
badago; c) amaierako fasea: ekintzak ebaluatu, emaitzak jakinarazi eta hobetzeko
proposamenak egingo dira. Halaber, prozesu osoa autorregulatu behar da, aldagai
guztiez jabetuta eta haiek erregulatzen ahaleginduz.
Laburbilduz, Oinarrizko Hezkuntzan, ekimena eta espiritu ekintzailea sustatzeko
“jardunbide egoki” dira ideiak ekintza bihurtzeko behar diren dohain pertsonalak
sustatzekoak; hau da, hezkuntza integral bat sustatzen dutenak, honako osagai hauek
barne hartuta: a) jarduerek landu egin behar dituzte hezkuntzako zehar-konpetentzia
edo orokor kognitiboak, komunikatiboak, sozialak, afektiboak eta ekintza planifikatu
eta kudeatzekoak; b) metodologia aktiboen bidez gauzatu behar dira, egoera
esanguratsu eta egokien inguruan; c) arazo-testuinguru errealetan kokatu behar dira;
d) ikasteko gogoa eta ikasitako baliabideak modu integratuan erabiltzeko motibazioa
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piztu behar dute testuinguru horiek; e) eta arazoak konpontzeko beharrezkoa izan
behar du, bai ekimena eta espiritu ekintzailea izatea, bai ekintzailetza-prozesua
erabiltzea. Beste hitz batzuekin esanda, konpetentzietan oinarritutako hezkuntza da
ekimena eta espiritu ekintzailea garatuko dela ziurtatzeko aukerarik onena, baita,
modu osagarrian, enpresa-espiritua garatuko dela ziurtatzekoa ere.
Ideiak ekintza bilakatzeko estrategia eta prozedurak diziplina-arlo guztietan eta
eguneroko bizitzako egoeretan barneratzen dituen neurrian eskuratuko du ikasleak
“ekimenerako eta ekiteko espiriturako” konpetentzia. Hots, ekimena eta espiritu
ekintzailea duten pertsonen ezaugarri diren dohainak (ideiak izatea, komunikatzea,
elkarlanean aritzea, norbera izatea, planifikatzea eta kudeatzea) lantzeko modu
koherenteena da dohain pertsonal horiek diziplina-arlo guztietan lantzea.
Osagaiak
1. osagaia.- Ideia edo proiektua sortzea eta/edo nork bere gain hartzea, proiektua
planifikatzea eta haren bideragarritasuna aztertzea.
Gauzatu nahi den ideiaren edo proiektuaren gaineko erabakia hartzea da
ekintzailetza-prozesuaren lehen urratsa. Ideia edo proiektua norberarena edo
besterena izan daiteke. Beti egin behar da plangintza bat arazo konplexuak
konpontzeko. Plangintzaren ezaugarriak aldatu egiten dira arazotik arazora, baina
plangintza egiteko, honako urrats edo prozedura hauek hartu behar dira kontuan:
•

Zer lortu nahi dugu? Zer emaitza aurreikusten da?

•

Zer zeregin/ekintza egin behar da aurreikusitako emaitzak lortzeko?

•

Zer lotura daude egin beharreko zereginen/ekintzen artean?

•

Nork eta noiz egingo ditu ekintza/zeregin bakoitza? Eginkizunen eta arduren
banaketa eta kronograma.

•

Zer bitarteko material, tekniko, ekonomiko edo bestelako erabili behar dira?

•

Nola bilduko dira emaitzen ebidentziak eta nola komunikatuko dira?

•

Nola ebaluatuko dira emaitzak? Zer irizpideak eta adierazle erabiliko dira
emaitzen lorpena ebaluatzeko?

•

Bideragarria al da egindako plangintza?

•

Ba al dago proiektua egiteko motibaziorik?

Urrats horietako batzuetan teknika eta tresna lagungarriak erabiltzea komeni da;
hala nola, ideometroak, lehentasunak ezartzeko diagrama logikoak, Gantt diagramak,
erantzukizunak banatzeko taulak, aurrekontua, kontrol-zerrendak eta ebaluazio-taulak.
Ikasleek beren bizitzako jardun-eremuetan izaten dituzten arazo-egoeren gaineko
plangintzak planifikatzeko erabil daiteke azaldu berri den gidoia; alabaina, honako
ezaugarri propio hauek dituzte eskolaren esparruan konpetentziak eskuratzeko xedez
planteatzen diren arazo-egoerak konpontzeko proiektuek:
•

Hasierako egoera bat da ekintzaren abiaburua, hari buruzko aurretiazko
ezagutzak ematen dira, eta ikasleen egitekoa da egoerari irtenbidea ematea,
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ezagutza berriak eskuratuta. Ezagutza horien erabilera integratua lagungarri
izango zaie hasierako arazo-egoerari irtenbidea emateko.
•

Erronka egingarria da, baina modu bat baino gehiagotan gauza daiteke.

•

Erronkari aurre egiteko, jarduerak planifikatu, garatu eta ebaluatu behar dira.

•

Banaka eta taldeka lan egin behar da.

•

Denbora mugatua ematen da arazoa konpontzeko.

•

Arazoaren irtenbideak erabilpen praktikoa izan behar du, baina irteera-profilean
adierazten diren oinarrizko konpetentzia guztiak garatzea da azken helburua.

2. osagaia.- Planifikatutako ekintzak egitea eta, hala behar denean, doikuntzak
egitea.
Beharrezkoa eta oso garrantzitsua da ideia berriak sortzea eta egungo
errealitaterako aukera egokienak diseinatzea, baina errealitate horrek ez du
aldaketarik (hobekuntzarik) izango, baldin eta ideia eta aukera horiek gauzatzeko
ekintzarik egiten ez baldin bada. Egungo errealitatean bestelako aukerak gauzatzeari
ekin nahi bazaio, beharrezkoa da, aukerak gauzatzeko gogoa izateaz gain, haien
gauzapenean parte hartzeko konpromiso pertsonala hartzea.
Jarduera-plana finkatu ondoren, bete egin behar da; orduan, planaren gauzapenak
zer bilakaera duen begiratu behar da, eta ingurunearen bilakaerari erreparatu behar
zaio. Horrez gainera, bilakaeraren jarraipena egin behar da, eta, desbideratzeak
gertatuz gero, haiek zuzentzeko neurri egokiak hartu behar dira.
Planifikatua gauzatzen, kontrolatzen eta hobetzen laguntzen dute honako urrats
edo prozedura hauek:
•

Aurreikusitako eta egindako jardueren kalitate-mailaren jarraipena eta kontrola.

•

Jarduerak egiteko aurreikusitako denboraren jarraipena eta kontrola.

•

Eginkizunen, erantzukizunen eta kronogramaren betetze-mailaren jarraipena
eta kontrola.

•

Lanak egitean dagoen motibazio-mailaren jarraipena.

•

Plangintza aldatzea eta doitzea, premiazkoa baldin bada.

Hainbat teknika eta tresna (esaterako, kontrol-zerrendak, Gantt diagrama,
eginkizunak eta erantzukizunak banatzeko taula) lagungarri izan daitezke plangintzaren
jarraipena, kontrola eta doikuntzak egiteko. Plangintzaren garapenaren kontzientzia
hartzen eta prozesua erregulatzen lagun dezakete tresna horiek. Alde horretatik,
portfolioa da prozesuen autorregulaziorako tresnarik eraginkorrenetako bat.
3. osagaia.- Egindako ekintzak ebaluatzea, aditzera ematea eta hobetzeko
proposamenak egitea.
Egungo errealitatearen bestelako aukerak gauzatzeko ekintzek ondorioak dituzte
errealitatean, eragin egiten diote errealitateari. Funtsezkoa da prozesu ekintzaile orok,
berrikuntzaren hasierako faseaz gain, ebaluazio-fase bat ere jasotzea, garatzeko fasean
egindako ekintzen bitartez errealitatean eragin den inpaktua ebaluatzeko.
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Era berean, jarduera-planean finkatu diren helburuak eta errealitatean
erdietsitakoak alderatu behar dira, eta bete direnen eta bete ez direnen arteko
diferentzia kuantitatiboak eta kualitatiboak zehaztu. Horrez gain, planean aurreikusi
ez, baina egiaz izan diren bestelako ondorioak zehaztu behar dira. Ebaluazio hori
egiteko, ebaluazio-taulak lagungarri izan daitezke alderdi positiboak eta negatiboak
ikusteko, baita hobetzeko proposamenak egiteko ere; hala, hurrengo
esperientzietarako baliagarriak izan daitezkeen ezaugarriak jaso behar dira, eta hobetu
beharrekoak zehaztu.
Emaitzak eta hobetzeko proposamenak jakinarazteak garrantzi handia du prozesu
ekintzailearen amaierako fase honetan, hala ahozko aurkezpenen bidez (diapositiben
eta ikus-entzunezko bitartekoekin batera, egokia baldin bada), nola txosten idatziak
eginez (irudiak, grafikoak eta antzeko euskarriak erantsita, behar izanez gero).
Azkenik, prozesu ekintzaile osoan, jarrera eta balio hauek landu behar dira:
proiektuak eta jarduerak kanpoko presioen eraginik gabe abiarazteko ekimena;
sormenez eta irudimenez jarduteko joera; erresilientzia, norbera saiatua eta aldi
berean malgua izateko, eta bizkortasunez egokitzeko baldintza eta egoera
aldakorretara; helburuak betetzeko motibazioa, erabakitasuna eta borondatea,
norberarenak edo beste batzuekin batera ezarritako helburuak diren begiratu gabe.

