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betebeharren artean gatazka sortzen den dilema moralez, eta bereziki, desobedientzia zibilaz eta 
kontzientzia-eragozpenaz, eta iritziak arrazionaltasunez argudiatzea.

8) Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala uko egin ezin diren ideia multzo moduan ikustea, 
haren aplikazioan zer gabezia dauden kontuan izatea, arlo ekonomikoan eta sozialean, batez ere, 
eta munduan giza eskubideen alde egiten duten erakundeak eta boluntarioak oso garrantzitsuak 
direla adieraztea, giza eskubideak gauzatzeko aukerarik ez dutenei laguntzen baitiete.

9) Terrorismoaren, bortizkeriaren eta giza eskubideen urraketaren biktimekiko sentikorra izatea, 
eta haiekiko elkartasuna, enpatia eta hurbiltasuna adieraztea.

hausnartuz ebaluatzeko, eta giza eskubideak eta gizateriaren balio etikoak errespetatzen dituzten 
jakiteko.

11) Gure ongizate-estatuaren ereduak zer ezaugarri dituen jakitea eta beste eredu batzuekin 
alderatzea.

12) Bere gain hartzea ongizate-estatua iraunarazteko ardura, banaka zein talde moduan.

Hauek dira etapako helburuak Ekonomia ikasgairako:

1) Zientzia ekonomikoaren oinarriak eta oinarrizko terminologia jakitea, eta ekonomiak enpre-

da etxeko ekonomiako eta enpresako ekonomiako ohiko egoerei ongi eta irizpide egokiez aurre 
egitea.

2) Enpresa baten egituraren ezaugarri nagusiak aztertu eta interpretatu, bereizi eta baloratzea, 
enpresaren berezko alderdi teknikoak eta sozialak zein diren jakiteko.

3) Norberaren alternatiba ekonomikoak planteatu, aurrekontuak diseinatzea eta kontsumitu 

horretarako eskura jartzen dituen tresnak ere bai.

4) Administrazio publikoek pertsonen eta enpresen bizitza ekonomikoan zer eragin duten jakitea, 
eta haren zerga-sistema eta gizarte-ongizatean duen eragina jakitea. Horren helburua da errenta-
ren birbanatze-eginkizunaz jabetzea eta ohartzea zer zerga-betebehar ditugun herritar garenez.

5) Magnitude ekonomiko nagusiak interpretatzen jakitea, dagozkion kalkulu matematikoak egi-

eta sozialei konponbidea emateko eta garapen iraunkorra lortzeko.

6) Globalizazio ekonomikoak zer ondorio dituen aintzat hartzea, eta haren abantailak eta desa-
bantailak irizpide kritikoz azaltzea, egungo gertaera ekonomikoak globalizazioaren ingurune 
horretan aztertzeko.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 4. mailako adierazpenezko, prozedurazko eta jarrerazko 
edukiak eduki multzo hauetan biltzen dira:

1. multzoa. Eduki komunak.
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2. multzoa. Oinarrizko ideia ekonomikoak.

3. multzoa. Ekonomia eta enpresa.

4. multzoa. Etxeko ekonomia.

5. multzoa. Administrazio publikoen ekonomia eta diru-sarrerak eta gastuak.

6. multzoa. Ekonomia eta magnitude ekonomikoak.

7. multzoa. Nazioarteko ekonomia.

Ekonomia ikastea eta ekonomiako prestakuntza izatea behar beharrezkoa da gure hez-
kuntza-sistemako etapa honetan, harreman ekonomikoak gero eta konplexuagoak baitira, baina, 
aldi berean, ekonomia gero eta gehiago agertzen baita eguneroko bizitzan, gero eta lehenago gai-
nera. Hori dela eta, herritar orok gertaera ekonomikoak azaltzen dituzten oinarrizko arauak jakin 

kontuan hartu gabe pertsonok gure premiak asetzeko ahaleginean izaten dugun portaera ekono-
mikoa, oso oinarrizkoa izan arren ikasgai honen xede diren ikasleetan.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako etapa honetan, ekonomia ikasteak inguratzen duen 
mundua hautematen eta ezagutzen laguntzen dio ikasleari, ekonomian eta enpresa-munduan 
erabiltzen diren kontzeptuak ulertzen laguntzen dio, arrazoitzeko, abstrakzioa egiteko eta erla-
zioak topatzeko gaitasunak eta trebetasunak sustatzen ditu, eta hainbat tresna ematen dizkio bizi 
den gizartea modu kritikoz aztertzeko. Horrez gain, ikaslearen jakin-mina, analisirako gaitasuna 
garatzen laguntzen du; zenbait aldagai ekonomiko ikasten ditu (hazkundea, garapena, pobre-

ebidentzia enpirikoak emanez ideiak eta ondorioak ahoz eta idatziz adierazteko trebetasuna han-
ditzen du; etika eta gizakiarekiko errespetua sustatzen ditu; eta lanerako gaitasuna handitzen du, 
bai lan indibiduala bai talde-lana egitekoa.

Hori guztia zenbait edukitan gauzatzen ahalegindu gara. Haietan bildu dira arlo eta ikasgai 
guztietan komunak diren oinarrizko zehar-konpetentziekin lotutakoak (1. eduki multzoa), bai eta 
Ekonomia ikasgaiko berezkoak ere: «Oinarrizko ideia ekonomikoak» (2. multzoa), «Ekonomia eta 
enpresa» (3. multzoa), «Etxeko ekonomia» (4. multzoa), «Administrazio publikoen ekonomia eta 
diru-sarrerak eta gastuak» (5. multzoa), «Ekonomia eta magnitude ekonomikoak» (6. multzoa) eta 
«Nazioarteko ekonomia» (7. multzoa).

1) Ekonomiaren oinarrizko printzipioak ezagutzea, printzipio horiek baliabideei eta premiei 
dagokienez zer ondorio dakartzaten jakitea, eta erabaki ekonomikoek une oro herritarren bizitzan 
eragiten dutela ohartzea.

2) Terminologia ekonomikoa ezagutzea eta terminologia horrekin ohituta egotea.

3) Enpresek izan ditzaketen forma juridikoak deskribatzea.

4) Ekoizpen-prozesuko ezaugarri nagusiak aztertzeko gai izatea.

6) Kasu errazetan, enpresen diru-sarreren eta kostuen egitura zehazteko eta haien irabaziak 
kalkulatzeko gai izatea.
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7) Aurrekontu pertsonal bat egiten eta zer diru-sarrera eta gastu mota dauden bereizten jakitea.

8) Modu arrazionalean erabakitzea bere alternatiba ekonomikoen artean, haiek norberaren eta 
gizartearen ongizatearekin lotzea, eta aurreztearekiko jarrera positiboa izatea.

9) Diruaren oinarrizko funtzionamendua jakitea eta banku-kontuen motak eta ordainketa-balia-
bide moduan ematen diren txartelak bereiztea.

10) Administrazio publikoen oinarrizko diru-sarreren iturriak eta gastuak aztertzea, egoki inter-

publikoaren kontzeptuak.

11) Zerga-sistemak errenta birbanatzeko duen garrantzia onartzea eta horretarako zer tresna 
erabiltzen diren jakitea.

betetzeak zer-nolako garrantzia duen ulertzea.

13) Euskal Autonomia Erkidegoko zerga-sistemaren eta lurralde komunekoaren arteko desber-
dintasunak ezagutzea.

15) Garapenerako politika makroekonomikoko zenbait aukera balioesteko gai izatea, dela gara-
pen ekonomikoa, dela gizarte-garapena.

16) Globalizazio ekonomikoak, nazioarteko merkataritzak eta integrazio ekonomikoko proze-
suek pertsonen bizitza-kalitatean eta ingurumenean zer eragin duten ulertzeko gai izatea.

Hauek dira etapako helburuak Ekintzailetza eta Enpresa Jardueretarako Hastapena ikasgairako:

1) Jarrera ekintzailea sustatzea eremu pertsonalean, gizarte-eremuan eta, bereziki, lan-eremuan, 
eta edozein pertsonak bere garapenean eta bilakaeran izan beharrezko funtsezko printzipioa dela 
ohartzea. Orobat, haren ondorioak aztertzea, eta, funtsean, ohartu eta bere egitea pentsamendu 
kritikoa, erabakiak hartzea/problemei konponbidea ematea eta lidergoa jarrera ekintzailea izateko 
ezinbesteko ekintzak direla.

2) Jakitea zer informazio behar den zenbait egoeratan (eta, bereziki, lan-jardueran, dela beste-
ren konturakoa, dela norberaren konturakoa), baliabideak erabiltzea informazio hori lortzeko, eta 
jarduera ekintzaile bat gauzatzeko beharrezkoak diren prozesuak eta aukera-azterketak egitea.

3) Enpresa bat sortzeko oinarrizko faseak eta ekintzak deskribatzea, eta, bereziki, autonomo 
gisa hastekoak edo ETE bat eratzekoak, eta kasu bati buruzko proiektu edo azterketa bat aurkez-
tea (kasuak bideragarritasunari buruz eztabaidatzeko aukera eman behar du).

4) Enpresa bateko sail nagusiak edo enpresan egiten diren oinarrizko funtzioak zein diren adie-
raztea, haietako bakoitzeko helburuak eta eginkizunak deskribatzea, eta azaltzea zer harreman 
eta betebehar dituzten egiten duten jardueran parte hartzen duten eragile, entitate eta erakunde 
publikoekiko.


