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1. Aurkezpena. Nola erabili materiala.
Espainiako nekazaritzako elikagaien sektoreak herrialdeko ekonomian eragin 
handia dauka, batez ere enpleguari, irabaziari eta esportazioei dagokionez. Baldintza 
klimatiko ezberdinak direla eta, Espainiak lurraldeko produkzio dibertsifikatua dauka.

Gainera, bere nekazaritzako elikagaien industriak oso egitura zatikatua eta 
produktore txikiz beterikoa duenez gero, ezinbestekoa da internazionalizazioa eta 
lehiakortasuna bultzatzeko etengabeko berrikuntza bideratzea.

Horregatik, zure ikasgelarekin sektore honentzat startup proiektu bat garatzea 
proposatzen dizugu, uste baitugu haien arima ekintzailea sendotuko eta, beraien 
ideia propioak gauzatuz, ikasgelan ekimenez jokatutuko dutela.; eta horretaz gain, 
proiektuak ikasleei beraien burua hurbileko etorkizunean irudikatzeko eta beste 
irteera profesional batzuk ezagutzeko aukera ematen die.

Zentzu honetan, nekazaritzako elikagaien sektorean parte hartzen duten 
profesionalen aniztasunak sektorearen izaera berritzailea ziurtatzen du, eta hura 
zenbat eta hobe ezagutu, orduan eta prestatuagoak egongo dira zure ikasleak 
haien etorkizun profesionala definitzeko.

Lantaldeetan, negozio aukera bat proposatu beharko dute, nekazaritzako 
elikagaiekin loturiko esparruren baten ildotik doan startup edo mugikorrerako App 
baten bidez. 

Hori bai, haren inplementazioa bideragarria dela eta produktoreari 
zein amaierako kontsumitzaileari nolabaiteko laguntza, soluzio 
edo hobekuntza eskaintzen diola ziurtatu. Hala nahiko bagenu ere, 
ez baikara Harry Potter eta ezin ditugu gauzak makilatxo magikoa 
erabiliz gauzatu. 

1. Aurkezpena. Nola erabili materiala.



Elikagaien berrikutza

Elikagai eta elikadura-produktu berriak.
Kontsumorako joera berriak (beganoa, ekologikoa, hondakinik 
gabekoa, etab.)
Behar bereziei erantzuna ematea (alergiak, gaixotasunak, etab.)

Elikagaien teknologia 

Elikagaien kalitatea eta segurtasuna. 
Elikagaien trazabilitatea.
Ontziratze prozekuak.
Ontzi jasangarriak, etab.

Nekazaritzako elikagaien 
sektorea

Gertutasuna eta lekuan lekuko merkatua. 
Laborantza jasangarria.
Hiriko baratzeak, etab.
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Startup erako enpresa eredua. Mugikorrerako App-a.  

PROPOSATUTAKO NEGOZIO AUKERA

Irakasle gisa, zure eginbeharra senseiarena egitea izango da, hau da, zure 
ikasleak guk proposatzen dizkizugun talde-dinamika ezberdinetan zehar gidatzea, 
haientzako prestatu dugun Ekintzailearen Bidea* izeneko orrian idazten dituzten 
pausoak ikuskatuz.

 Zure ikasleei haien trebetasun nabarmenen arabera antolatzeko eskatzen 
badiezu, ikaskuntza kolaboratiboa bultzatzen ariko zara.

Haien enpresa nolakoa izango litzatekeen irudikatzera, haren logotipoaren 
itxura imaginatzera animatzen badituzu eta enpresa definitzen duten 
gainerako ezaugarriekin sormenez jokatzen uzten badiezu, konpetentzia 
bidezko ikaskuntza bultzatzen ariko zara, ekintzailetza prozesu honi esker 
aberastutakoa.

Hitz batzuk kolore urdinean eta azpimarraturik ageri direla ikusiko dituzu. Gaian 
gehiago sakondu edo jakin nahi izanez gero, aurreko hitzak webguneari erreferentzia 
egiten dioten estekak dira. Jakinmina ez dela kaltegarria ziurtatzen dizugu.

*Ekintzailearen Bidea orriaren kontu hau, betiko ibilbide-orri bat da, baina honi guztiari fantasia pixka bat egotzi 
nahi izan diogu, beraz, hemendik aurrera, beti ikusiko duzu honela idatzita.

PROPOSATUTAKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREAK

1. Aurkezpena. Nola erabili materiala.



Ingelesez bere izenak adierazten duen bezala, ikaskuntza metodo hau 
orain arte ikasgelan egin denari bira ematean datza, ohiko hezkuntza 
sistema inbertituz. Metodoak ikasleak ikasgelatik kanpo ikastea eta saioak 
prestatzea proposatzen du, etxean edukietarako sarbidea eta zenbait 
material prestatzeko aukera izanez. Ondorioz, etxerako lanak, eztabaidak, 
ideien sorkuntza, partaidetza etab. ikasgelan bertan egiteko eta bultzatzeko 
asmoz. Hori guztia, teknologia berrien eta gidari gisa jarduten duen irakasle 
baten laguntzarekin. 

Flipped Classroom
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Hori guztia ahalbidetzeko errefentziazko webgune, artikulu eta berri interesgarri 
sorta bat errazten dizkizugu. Haiekin, hobe ulertu ahal izango duzue egungo 
nekazaritzako produktuen testuingurua, bai maila nazionalean, bai Europa mailan, 
baita ere sektoreari dagozkion berrikuntzak, teknologia eta iraunkortasuna. 

Zure ikasleek nekazaritzako elikagaien sektore hauek aurretiaz ikertzen 
badituzte, haien konpetentzien garapenari mesede egiten dion giroa sortuko 
duzu, zientzia eta teknologiarekin loturiko ikasketak burutzeko prest egon 
daitezen.

Gainera, ateratako ondorioak beraien enpresa propioaren sorrerarekin 
lotzen badituzte, haien sormena sustatzen ariko zara, etorkizuneko beharrei 
berrikuntzarekin aurre egiteko. 

Salvacomidasetik zure ikasleek proiektuak talde lanean gara ditzaten lagundu nahi 
zaitugu, pentsamendu kritikoaren bidez, arazo bat aztertu eta horri irtenbide 
bat bila diezaioten. Honek guztiak, ikasleak beraien ikasketetan eta irteera 
profesionaletan orientatzea du xede. Beraz, ahalengindu daitezen, beraien alderik 
hoberena ateratzen. Ez ahaztu, argizaria eman, argizaria leundu!

Oroitu, ikastaroaren programazio eta sekuentziazioan laguntzeko lotura kurrikularra  
duzula eskura. 

Negozioaren ideia garatu aurretik, lehenik eta behin, zure ikasleek hemen 
proposatutako nekazaritzako elikagaien sektoreetan sakon dezaten eta interesa 
eta motibazioa pizten dizkien hura aukera dezaten, ikerketa saio bat proposatzen 
dizugu. Hau Flipped Classroom izeneko metodologiaren bidez egitea proposatzen 
dizuegu:

1. Aurkezpena. Nola erabili materiala.

https://salvacomidas.eitfood.eu/wp-content/uploads/2021/09/Vinculacion-curricular-secundaria.pdf
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Matematikarako Gaitasunak eta Zientzia eta Teknologiarako oinarrizko Gaitasunak.

Gaitasunak Linguistikoa.

Gaitasunak Digitala.

Ikasten Ikasteko Gaitasunak.

Gaitasunak Sozial eta Zibikoa.

Ekimenerako eta Espiritu Ekintzailerako Gaitasunak.

OINARRIZKO GAITASUNAK

Ikasleak ekintzailetzaren kontzeptura eta hura ulertzeko modura hurbildu.

Espiritu ekintzailea garatu eta sendotu.

Sormenezko pentsamendua sustatu.

Talde-lana, ekimena eta sormena, nork bere buruarenganako duen konfiantzaren 
oinarri gisa sustatu.

Analisia eta estrategiaren bidez egoera arriskutsuei aurrea hartzea.

Maila nazionalean eta Europa mailan nekazaritzako elikagaien sektoreko 
merkatuaren eta kontsumoaren joerak hauteman.

Berrikuntzak eta I+G+Bak Nekazaritzako elikagaien sektorean duten garrantzia 
baloratu.

Jakinaren gainean dauden hiritar arduratsuak bilakatu.

Nekazaritzako elikagaien sektoreko irteera profesional zientifikoen ezagutza 
sustatu.

Nekazaritzako elikagaien sektoreak eskatzen dituen lanbide berriak ezagutu, 
sektorearen berrikuntza bultzatzeko.

HELBURU DIADKTIKOAK

1. Aurkezpena. Nola erabili materiala.
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Programa honetan parte hartzerakoan, zure esku jartzen dugu “EIT Food startup 
Manual” ONLINEKO DOAKO ikastaroa. Eta denok dugu gustoko doakoa dena, ezta? 
Doainik baita!

Ingelesez dagoen gida hau 9 moduloz osaturik dago (onlineko formatuan eta 
.pdf formatuan) zeinetan elikagaien sistema modu hedagarrian eta jasangarrian 
eraldatzeko, nekazaritzako elikagaien enpresa bat nola eraiki azaltzen den.

Eta aizu! Nekazaritzako elikagaien sektoreko ekintzaileek idatzitakoa da, haien 
erronka, arrakasta eta jankinduratik zuzenean ikasteko aukera izan dezazun. 
Txantxarik gabe.

¡! ¡!
Sarbidea doakoa da eta helbide elektroniko bat baino ez zaizu 
eskatuko izen ematerakoan. Eta partekatzea bizitzea denez, 
ez ahaztu zure ikasleei esteka pasatzeaz, beraiek ere gaian 
sakontzeko aukera izan dezaten.

A
IKUS-ENTZUNEZKO

 
BALIABIDEAK

BALIABIDE 
INTERAKTIBOAK

ENPATIA
MAPA

ESTEKA, ARTIKULU,

 
BERRI, TXOSTEN... 
ERREFERENTEAK

SCAMPER
TEKNIKA

CANVAS APP
TXANTILOIA

AMIA

START-UP

APP

TESTUINGURUAN 
SAKONTZEA

WEB QUEST

1. CREW PASS

BIDERAGARRITASUNAREN AZTERKETA

MERKATUAREN AZTERKETA

IDEIEN ESKURAKETA

NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREA

ELIKAGAIEN TEKNOLOGIA

ELIKAGAIEN BERRIKUNTZA

“EKINTZAILEAREN BIDEA” ORRIA

1. Aurkezpena. Nola erabili materiala.

https://startupmanual.eitfood.eu/course/eit-food-startup-manual/
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 PROIEKTUAREN 
GARAPENA. 

1. FASEA: IKERKETA 
ETA AURRETIAZKO 
TESTUINGURUA.

FRUTAKU



¡! ¡!
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2.1. 1. Saioa. Flipped classroom eta ideien eztabaida.

Antola ezazu ikasgela taldeka eta eman talde bakoitzari Crew Pass bana. (Ez jarri 
aurpegi hori, taldeko fitxaz ari gara eta!).

Talde bakoitzari eska iezaiozu hausnarketa bat egitea gizarte gabezi bat asetzeko eta 
giza-, teknologia eta iraunkortasun modelo berriei erantzuteko sorturiko enpresa, 
elikagaien prozesu, kontsumo joera, iraunkortasuna,  ingurumen eta sektoreko beste 
zenbait gaien inguruan.  

Crew Pass horretan ikasleek beraien ekarpen eta ondorioak idazteko taula bat 
egongo da. 

Flipped Classroom: Ezer baino lehen, eska iezaiozu talde bakoitzari sektoreka 
antolatutako ondoko webguneak iker ditzala. Emaiezu Crew Pass-a ondo 
antola daitezen eta zein informazio bilatu behar duten jakin dezaten.

Informazio hau etxean bilatzeko eska diezaiekezu, edo jarduera hau 
informatikako ikasgelan burutu dezatela.

Saioaren egunean, talde bakoitzak bere iritziak gainerako ikaskideekin 
partekatu eta eztabaidatu ahalko ditu, gainerako taldeekin haien ideia eta 
iritziak eztabaidatu eta elkarbanatu ahal izateko, saioa bukatu baino lehen 
laburpen taula bete beharko duelarik. 

Saioa amaitu aurretik eta taldeko eztabaida ixteko, idatzi ezazu arbelan talde 
bakoitzaren proposamena, taldeek enpresen inguruko iritzi eta balorapenak 
azaltzen dituzten bitartean. 

Zure ikasleek duten pertzepzioaren inguruko ikuspegi globala izateko, nekazaritzako 
elikagaien sektorearen arabera eta produktu edo zerbitzu motaren arabera taldeka 
itzazu.

Saio hau bukatu eta gero, zure ikasleak prest daude ekintzailetzaren amildegira salto 
egiteko, hau da, haien negozio-ideiaren inguruan pentsatzen hasteko. Horretarako, 
eman iezaiezu Ekintzailearen Bidea izeneko orria (badakizu, ibilbide-orria), jarraitu 
beharreko pausoak eta negozio-ideia aurrera eramaten lagunduko dieten talde-
dinamikak deskribatzen dituena.

Nekazaritzako elikagaien sektorearen testuingurua eta 
berrikuntza eta ekintzailetzako azken joerak aztertzen ditugu. 

¡! ¡!

2. Proiektuaren Garapena. 1.Fasea: Ikerketa eta aurretiazko testuingurua.
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Hauek dira zure ikasleei, ikerketari ekin diezaioten, erraztu behar dizkiezun webgune 
erreferenteak:

Food unfolded. Webgune 
honetan, nekazaritzako 
elikagaien sektorearekin 
loturiko artikulu ugari 
aurkituko dituzu.

EIT Food elikagaien 
berrikuntzari dagokionez, 
Europan aitzindaria den 
ekintzailetza da, elikagaien 
sistema jasangarriagoa, 
osasuntsuagoa eta 
fidagarriagoa izan dadin lan 
egiten duena.

Atal bakoitzaren barnean, zure 
ikasleek gertuko etorkizuneko 
joerak markatzen dituzten 
proiektu berritzaileenak 
aurkituko dituzte.

Annual food agenda.
Webgune honetan sektoreko 
azken berriak jasotzen dira, 
eta gainera, ikasgelan erabil 
ditzakezun ikus-entzunezko 
baliabide ugari aurkituko 
dituzu bertan, bideoetatik 
joko interaktiboetaraino! 

2. Proiektuaren Garapena. 1.Fasea: Ikerketa eta aurretiazko testuingurua.

https://www.foodunfolded.com/es/
https://www.eitfood.eu/in-your-country/country/spain
https://annualfoodagenda.com/education-toolkit/
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Gaian sakontzeko onlineko ikastaroak:

Nekazaritzako elikagaien sektoreko lanbide eta eskari berriak ezagutzeko ikus-
entzunezko baliabideak:

Future learn.

A Day In The Life 
Series - Farmer

Alternative Proteins 
- Is this the food...

Future learn.

Digital Traceability 
- The agrifood... 

Accelerating 
Innovation for... 

EIT Food - What 
Do We Do? (2019).

2. Proiektuaren Garapena. 1.Fasea: Ikerketa eta aurretiazko testuingurua.

https://www.futurelearn.com/courses/from-waste-to-value-spanish/2/register?return=d620u3vb
https://www.youtube.com/watch?v=mhE7fWRlO48&list=PLp-S_2BT4lePFbAuozLwcIRE15183Vsuj
https://www.youtube.com/watch?v=mhE7fWRlO48&list=PLp-S_2BT4lePFbAuozLwcIRE15183Vsuj
https://www.youtube.com/watch?v=ubczxoG6Nlo
https://www.youtube.com/watch?v=ubczxoG6Nlo
https://www.futurelearn.com/courses/food-for-thought-spanish/2
https://www.youtube.com/watch?v=typ202W48eo
https://www.youtube.com/watch?v=typ202W48eo
https://www.youtube.com/watch?v=PkejHWjWk-o
https://www.youtube.com/watch?v=PkejHWjWk-o
https://www.youtube.com/watch?v=AGBOOhVwJ6k
https://www.youtube.com/watch?v=AGBOOhVwJ6k
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PROIEKTUAREN 
GARAPENA.

2. FASEA: NEGOZIO-
EREDUAREN SORRERA 
ETA GAUZATZEA.

FRUTAKU



¡! ¡!
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2.1. 2 Saioa. Ideien laborategia eta negozio-eredua 
gauzatzea

Antola ezazu ikasgela taldeka eta eman talde bakoitzari Ekintzailearen Bide orria. 

Eska iezaiezu beraien enpresa aurreko saioan ateratako ondorioetan oinarrituz 
imaginatzeko.

Talde bakoitzak, jadanik, bere proposamena nekazaritzako elikagaien zein 
sektoretara bideratuko duen eta zein negozio-eredu gauzatuko duen definituta izan 
beharko du.

Ekintzailearen Bide orrian ideiak sortzeko pausoak deskribatzen dira, pentsatutako 
enpresari forma ematen lagunduko dien sormenezko teknika batekin.

Negozio-eredua definitzen laguntzeko, produktu, zerbitzu edo prozesu 
zehatz baten inguruko ideiak sortzen datzan SCAMPER teknika proposatzen 
dizugu. 

Design Thinking metodologia jarraituz SCAMPER gaztelerazko ordezkatu, 
konbinatu, egokitu, eraldatu, beste erabilera bat eman, ezabatu eta 
birrantolatu hitzen akronimoa da. (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, 
Poner otro uso, Eliminar y Reorganizar)

Talde bakoitzari Brainstorming edo ideia-jasaren moduan, filtrorik edo 
mugarik gabe, sormen gehiagorekin jokatzen lagunduko dien teknika 
kolaboratiboa da.

Imagina dezagun gure ideia, eman diezaiogun forma eta gauzatu 
dezagun negozio-aukera batean: startup edo mugikorrerako App-a.¡! ¡!

2. Proiektuaren Garapena. 2.Fasea: Negozio-ereduaren sorrera eta gauzatzea.

https://xn--designthinkingespaa-d4b.com/metodo-scamper-para-generar-ideas
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SCAMPER metodoa adibideekin 
eta Design Thinking eta 
sormenezko beste prozesu 
batzuen aplikazioa

Nahiago baduzu, hasi aurretik ondoko bideoa ikus dezakezue. 

Ekintzailaren Bidea orrian bertan, negozio-eredua definitu eta gero, talde bakoitzari 
bere ideia gauzatzen lagunduko dien irizpide eta talde-dinamika sorta bat 
proposatzen dizugu, haien ideia negozio-aukera bideragarria bilakatuz.

Enpresaren ezaugarri estrategikoak definitzen laguntzeko, talde 
bakoitzak bi taula grafiko bete beharko ditu, bi bloke haunditatik abiatuz: 
bideragarritasunaren azterketa eta merkatuaren ikerketa. 

ENPATIA MAPAK haien bezero eredugarriak definitzen lagunduko die, 
planteatutako zerbitzuaren eskaintza egokitzeko.

AMIA taula enpresaren oinarrizko puntuak definitzen lagunduko die.

2. Proiektuaren Garapena. 2.Fasea: Negozio-ereduaren sorrera eta gauzatzea.

https://www.youtube.com/watch?v=T_TkM10PG8Y&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=T_TkM10PG8Y&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=T_TkM10PG8Y&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=T_TkM10PG8Y&t=60s
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LAN-KOADERNOA

FRUTAKU



15

Hau lan-koadernoaren bukaeran aurkituko duzue, bete eta gero, eman iezaiozue 
zuen sensei-maisuari.

1. Pausoa. BETE EZAZUE CREW PASS-A TALDEAREN 
DATUEKIN. 1. Eranskina

2. Pausoa. BOTA IEZAIOZUE BEGIRADA BAT 
“EKINTZAILEAREN BIDEA” ORRIARI ETA BETE.
2. Eranskina

PAUSOA 3. NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREA 
AUKERATZEN DUGU

Jarraian datozen jarduera guztiek lan-koaderno bukaeran aurkituko duzuen 
“Ekintzailearen bidea” orria betetzen lagunduko zaituztete.

Elikagaien berrikuntza

Elikagai eta elikadura-produktu berriak.
Kontsumo joera berriak (beganoa, ekologikoa, hondakinik gabea, 
etab.)
Behar berezi berriei erantzuna eman (alergiak, gaixotasunak, 
etab.)

Elikagaien teknologia

Elikagaien kalitatea eta segurtasuna. 
Elikagaien trazabilitatea.
Ontziratze prozesuak.
Edukiontzi jasangarriak.

Nekazaritzako elikagaien 
sektorea

Gertutasuna eta tokian tokiko merkatua.
Laborantza jasangarriak.
Hiriko baratzeak, etab.

PROPOSATUTAKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREKO ARDATZAK 

3. Lan-koadernoa
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PAUSOA 4. NEGOZIO-EREDUAREN AUKERAKETA EGITEN 
DUGU:

Startup moduko enpresa-eredua Mugikorrerako App-a

Definizio teknikoa:
Startup bat sortu berri den enpresa 
txiki bat da, berrikutza eta teknologiari 
dagokionez potentzial handia duena, 
horretaz gain, eredu hedagarria duena 
eta hazkunde esponentziala izan 
dezakeena.
Tira ba, lau lagun argik Google sortu 
zutenean, hasiera batean izandakoa.

Definizio teknikoa:
Badakigu badakizuela App bat zer den, baina 
jakitun itxurak egin nahi badituzue, hemen 
daukazue definizio itxuroso bat:
Telefono adimendunetan, tabletetan eta 
beste gailu mugikor batzuetan erabili 
daitekeen aplikazio bat da. Aplikazio mota 
hauek erabiltzaileari orotariko jarduera sorta 
ahalbidetzen diote, profesionalak, aisiarekin 
loturikoak, hezigarriak, zerbitzuetarako 
sarbidezkoak, etab., garatu beharreko jarduerak 
edo kudeaketak erraztuz.

ZUEN NEGOZIO-IDEIA AURKEZTEKO TXANTILOI EREDUA

CANVAS TXANTILOIA APP TXANTILOIA

Eskatu zure irakasleari, zuen negozio-
ideia gauzatzen laguntzeko prestatu 
dizuegun CANVAS txantiloia inprima 
diezazuela.  

Eska iezaiozu zure irakasleari, zuen negozio-
ideia gauzatzen laguntzeko prestatu dizuegun 
APP txantiloia inprima diezazuela.

PROPOSATUTAKO NEGOZIO-AUKERA

3. Lan-koadernoa
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Deskribapena:

Txantiloiak LEAN CANVAS eredu 
sinplifikatua jarraitzen du. 
Zein negozio eta zein helbururekin 
sortuko den definitzeko beharrezko 
den ezaugarri sorta bat batzen duen 
eskeman datza.
Berez, hura interpretatzeko era 
ezberdinak daude eta nork berea 
sortzea interesgarria da,  norberaren 
irizpide eta bereizgarrietan oinarrituz, 
zuen startup-a hobekien definitzen 
duen txantiloia izateko.

Deskribapena:

App-aren txantiloiak pantaila bertikalaren 
formatua dauka.
Formatu bereko pantaila ugari gehitu ditzakezue 
eta menuaren barran nahi dituzuen atalak batu, 
erabiltzailearen interaktibitatea adieraziz. Ez 
ahaztu tarteak testu eta irudi eta abarrekin 
betetzeaz. 
Txantiloi hau baliabide bat da, baina 
interesgarria da zuen App-era egokitzen den 
proposamen propioa sortzea.

PAUSOA 5. GURE NEGOZIO-EREDUAREAN GARAPENARI 
EKITEN DIOGU:

Zuen ideia definitzen eta startup edo App moduan gauzatzen laguntzeko, jarrai 
itzazue ondoren deskribatzen diren pausoak:

Problematikaren definizioa, hobetzeko, berdiseinatzeko, aldatzeko, sortzeko... 
helburuarekin.
Soluzioa zeri bilatu nahi diogun definitu, zein nitxo edo hobiz arduratu nahi dugun, 
detektatutako beharrari zein irtenbide eman, etab.

Hobekuntza aukeren bilaketa edo erantzun ezezagunak, SCAMPER hitz-zerrenda 
aplikatuz.
Zerrenda osatu aha izateko, formula itzazue problematikak galderak izango balira 
bezala; erantzunak soluzioa edo hobekuntza aukerak izango dira.

Sormenezko ideiak filtro zein mugarik gabe eskuratzea , berrikuntza eta sormen 
prozesua geldi ez dadin. Burutik pasatzen zaizun guztia esan, ziur tontakeria bat 
dirudien horrek ere zer edo zer interesgarririk baduela. Flipatu 

3. Lan-koadernoa
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SCAMPER, teknika aurrera eramateko, sar zaitezte estekan eta erantzun itzazue 
“ideien sorketa adibidea” epigrafeko galderak. Taldeko kide bakoitzak banaka egin 
dezala pauso hau, hala, askoz ideia gehiago izango dituzue.

Nahi baduzue, taula betetzen hasi baino lehen, zuen irakasleari teknika honen 
inguruko azalpen bideoa jartzeko eska diezaiokezue.

Ordezkatu
(Sustituir)

Konbinatu
(Combinar) 

Egokitu
(Adaptar)

Eraldatu
(Modificar)

Beste 
erabilera 
batzuk eman
(Poner en 
otros usos 
-extrapolar)

Ezabatu
(Eliminar)

Birrantolatu
(Reordenar) 

3. Lan-koadernoa

https://xn--designthinkingespaa-d4b.com/metodo-scamper-para-generar-ideas
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2. PAUSOA: BO, HITZEZ HITZEZKOA NAIZ ETA! ENPATIA MAPA
Talde dinamika 3. Eranskina

PAUSOA 6. NEGOZIO-IDEIAREN GARAPENARI EKITEN 
DIOGU:

1. PAUSOA: GURE IDEIAK AUKERAREN BAT BA AL DU, EDO 
“FRIENDZONE”-AN GELDITUKO AL DA? - BIDERAGARRITASUNAREN 
AZTERKETA

Pentsatu duzuen produktu edo zerbitzuaren inguruan hausnartu ezazue, haren 
bezero eredugarriek  izan litzaketen  itxaropenak aztertuz.

Baita ere pentsatu bezero potentzialetan, hau da, zer biztanleriaren segmenturi  
zuzendurik egongo den.

Bi kasuetan, jendeak zuek pentsatutako produktu edo zerbitzuak erabilgarri 
eta “beharrezko” aurkituko ote dituzten aukeren inguruan argudiatzean datza, 
publiko horren beharrak eta produktu edo zerbitzu horretan jarritako itxaropen 
eta asetzea baloratuz.

Zuen produktua ez lukeela inork erosiko, aspergarria dela edo ez duela inongo 
arazorik konpontzen pentsatzen baduzue, aizu lagun, ohar zaitez hortik ez 
zabiltzala ongi!

Grafika honek zuen produktuaren bezero eredugarria definitzen duten 
ezaugarriak aurkitzen lagunduko zaitue. Ezaugarri horiek negozio-estrategia 
egoki bat garatzeko balioko dizuete, hau da, bereziki bezero harentzako 
pentsatutakoa.

Enpatia mapa oinarrizkoa da negozio mota definitu eta zehazteko, gure 
publikoaren interes eta beharrei egokituko delako.

Ez duzuela C. Tangana entzuten duen pertsona bat eta Taburete gustoko duen 
beste bat berdin imaginatzen? Ba edozein produktu/zerbitzurekin ere berdina 
gertatzen da, bakoitzak bezero mota erabat ezberdina dauka.

3. Lan-koadernoa

https://economipedia.com/guia/como-elaborar-un-mapa-de-empatia-para-entender-a-tu-cliente.html
https://economipedia.com/manual/elaborar-un-plan-de-negocios-9.html
https://economipedia.com/manual/elaborar-un-plan-de-negocios-9.html
https://economipedia.com/definiciones/expectativa.html
https://economipedia.com/definiciones/cliente-potencial.html
https://economipedia.com/definiciones/segmentacion-conductual.html
https://economipedia.com/definiciones/segmentacion-conductual.html


20

Imagina ezazue nolakoa litzatekeen zuen bezero perfektua, zuen produktu 
edo zerbitzua nori zuzendu nahi diozuen.

Deskriba ezazue emakumea edo gizona den, bere adina, independientea 
den, familiarik baduen, zein posizio ekonomiko eta laboral dituen, bere 
zaletasunak, hiri batean edo herri batean bizi den...

Koka ezazue deskribapen hau maparen erdialdean. Bezeroaren izena jarri 
dezakezue eta are argaki bat ere, edo ausartzen bazarete, marraz ezazue!

Bezero ideala identifikatu eta gero, enpatia maparen atal bakoitza osatzera 
pasatuko zarete.

Atal bakoitzean koloretako post-it-ak itsatsiz joan, zuen negozio-ideiaren 
bezero eredugarria definitu arte.

Ez idatzi bururatzen zaizkizuen lehenengo gauzak, ongi pentsatu, zeren 
eta, okerreko publikora bideratuez gero, zuen proiektuak huts egingo du eta 
ondoren... “Ze pasa da? Jajaja, ez ba, ze pasa da?” 

Zuen berezoari benetan inporta zaiona identifikatu beharko duzue: bere 
kezkak, interesak, nahiak, jomugak, frustrazioak, gustuak... Ez soilik maila 
profesioalean, baizik eta baita pertsonalean ere.

Identifika itzazue zein arazori egin behar dion aurre eta nolakoa den bere 
ingurua, zuen negoziorako aukeratu duzuen sektorearekin kontaktuan dagoen 
ala ez, etab.

NOLA EGITEN DUGU?

Eska iezaiozu zure irakasleari enpatia maparen txantiloia ikasgelan 
proiektatzeko edo talde bakoitzak idazmahai gainean inprimatutako 
kopia bat duela ziurtatu.

¡! ¡!

Atala. Zer datorkio burura? (Pentsamenduak/Sentimenduak) 

Atala. Zien da haren giroa? (Inguru soziala) 

3. Lan-koadernoa
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3. PAUSOA @IDEIA100%ORIGINALAEZFAKE - MERKATUAREN 

Atal honek erosketa-erabakiak, hau da, erabakiak hartzerakoan eragiten 
dion hura definitzen du: familia giroa, lagunak, laneko giroa, telebistako edo 
prentsako iragarkiak, sare soazialak... eta zein den harremanetan jartzeko 
erabiltzen duen bidea.  

Laburbilduta, norengandik onartuko luke aholku bat erosketa bat egin aurretik? 
Nortaz fidatuko litzateke produktu berri bat probatzeko? Tira, ez garela soilik 
“influ”etaz edo giza baliabideetaz ari, baizik eta bere bizitzaz orokorrean.

Esaten eta egiten duenaren eta benetan pentsatzen eta sentitzen duenaren 
artean desberdintasunik badagoen identifikatu beharko duzue. Desberdintasun 
tarte horrek zuen produktu edo negozio-ideia zehazten lagun dezake.

Nola jokatzen duen, bere jarrera nolakoa den, bere buruaren zein irudi igortzen 
duen, gainerako jendearen aurrean bere sentimendu eta interesak nola 
igortzen dituen... behatzean datza.

Bi atal hauen bitartez, batetik, gabeziak eta ahuleziak zehazten saiatuko zarete 
(frustratzen duena), eta bestetik, bere helmugak eta itxaropenak (motibatzen 
duen hura).

Honekin, zuen negozio-ideia bezeroarentzako balio erreala izateko moduan 
zehaztu ahalko duzue, bezeroari lagundu eta haren beharrak asetzeko. Hau 
da, zuen baliozko proposamena sortuz: Zergatik behar duen zuen App edo 
startup-a, zein den zuen balio bereizgarria.

Atala. Zeintzuk dira bere erreferentziazko “influ”-ak? (Nortaz fidatzen da)

 Atala. Postureoz al doa?

 eta 6. Atalak. Zerk eragiten dio beherakada? (Frustrazioak) / Zerk 
bultzatzen du dena ematera? (Motibazioak) 

Iker ezazue zuen ideia jadanik merkatuan dagoen edo antzeko produkturik 
existitzen den, hala izanez gero, zuen ideia hobetu eta dagoen hartatik bereiz 
dadin. 

Agian aurkitu duzuen merkatuko hobia ikertu, hutsune hori betetzeko 
proposatzen duzuen negozio-aukera. 

Eta ez ahaztu zuen negozio-ereduan parte hartuko luketen lanbideak 
adierazteaz!

3. Lan-koadernoa
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AMIA bat zuen negozio-ideia bideratu nahi duzuen sektorearen azterketa 
konparatibo bat da. Bertan zuen lehia diren antzeko enpresen Aukerak, 
Mehatxuak, Indarguneak eta Ahuleziak ikertzen dira. 

Merkatua aztertu ahala, lehia aztertuko duzue haren gabeziak edo ahuleziak 
zehazteko, berberak zuen produktuaren indargune bilakatu ahalko dituzuelarik. 

Lehiaren mehatxuak gure negozio-ideiarako aukera bilakatzea oinarrizkoa 
izango da produktu edo zerbitzu bideragarri bat merkaturatuz, gure burua 
merkatuan bereizteko.

Has zaitezte AMIA matrizearen atal bakoitzean koloretako post-it-ak itsasten 
zuen negozio-ideia zehazteko.

Analisi prozesu hau zuen negozio-ideiaren estrategiaren parte da eta hari esker, 
saldu nahi duzuen produktu edo zerbitzuaren identitatea definituta geratuko 
da (zer, nola, nori, zein bide erabiliz, etab. )

Analisi honekin laguntzeko, kontsultatu  Industriaren eta Enpresa Txiki eta 
Ertainen Zuzendaritza Nagusiaren webgunea.

4. PAUSOA. CHALLENGE KONPETENTZIA  AMIA ANALISIA  Talde-dinamika 
4. Eranskina 

NOLA EGINGO DUGU?

Eska iezaiozu zure irakasleari ikasgelan AMIA txantiloia proiekta 
dezala edo talde bakoitzak haren kopia inprimatu bana izan dezala ¡! ¡!

Ekin atal honetan post-it-ak itsasteari, zuen enpresaren ahuleziak adieraziz, 
produkzio eta kostuei dagokionez, markaren irudiari eta haren merkatuko 
posizioari dagokionez, sektorearen inguruan duzuen jakintza edo jakintza 
ezari dagokionez, berrikuntza mailari dagokionez, banaketa eta ,marketinari  
dagokionez,... ordezkatu eta zuzendu beharko dituzuen ahuleziak.

“Lasai, kontrolpean daukat”  - “Ez da ona” Matrizea. “Ahuleziak” atala.

3. Lan-koadernoa

https://dafo.ipyme.org/Home
https://dafo.ipyme.org/Home
https://dafo.ipyme.org/Home
https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/analisis-d-a-f-o
https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-tecnologias/analisis-d-a-f-o
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Atal honetan zuen enpresaren puntu indartsuak idatziko dituzue, bere 
sendotasunak, haiek detektatu eta gero, berberak bultzatzeko. Pentsa ezazue 
zuen negozio-ideia bezero izan daitezkeen haientzat desberdin eta erakargarri 
egiten duten ezaugarrietan. Esaterako, haren berrikuntza maila zein den, 
egungo joera edo irizpideen ildotik egiten duen, jasangarria den, ekonomia 
zirkularrari egokitzen zaion, etab. 

“Lasai, kontrolpean daukat” - “Ona da” atala. “Indarguneak” atala.

Ondorengo bi atalek, zuen enpresarekiko lehiakortasunaren egoerari 
egiten diote erreferentzia. Zuzentzen zatzaizkioten merktatuko sektorea, 
mugitzen zareten ingurua (soziala, bezeroak, merkatalgoa, etab.) eta enpresa 
lehiatzaileak aztertu beharko dituzue. 

Mehatxuak zuen negozio-ideiari tokia kendu diezaioketen aspektu 
bereizgarriak (lehiaren indarguneak) izango dira.

Matrizearen atal honetan, post-it-ak merkatuan asetu gabe dauden hobiak 
adieraziz ipiniko dituzue, lehiak hauteman ez dituenak, merkatuko joerak, 
bezeroen eskaerak, etab.

Aukerak, zuen negozio-ideia lehiarekiko bereizgarria izateko garatu ahalko 
dituzuen oinarrizko ezaugarriak izango dira, zuen enpresa besteengandik 
bereiziz.

“Beste batzuek kontrolatzen dute” - “Ez da ona”. “Mehatxuak” atala.

“Beste batzuek kontrolatzen dute” - “Ona da”. “Aukerak” atala.

3. Lan-koadernoa
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Negozio-ideiaren inguruan 
hausnartu. 

Arazo bat konpontzen edo behar bat 
asetzen duen bilatu.

Merkatua eta lehia aztertu.

Bila ezazue zuen ideia azpimarratu 
eta beesteengandik desberdintzen 
duena.

Definitu bezeroen oinarria, eskuratu 
nahi duzuen publikoa.  

Definitu ideiaren balioa, bezero 
potentzialentzat desiragarri egiten 
duen hura.

Definitu merkaturatzeko estrategia.

Definitu zuen negozioaren 
bideragarritasunerako beharrezkoak 
diren profesionalak.

GUTXIENEKO PRODUKTU 
BIDERAGARRIA (GPB)

NEGOZIO-EREDUA

Paso 7. GURE NEGOZIO-IDEIA GAUZATZEARI EKITEN 
DIOGU:

Canvas, negozio-ereduak erreztasunez aztertu eta sortzeko tresna grafiko bat 
da. Zatikatutako mihise batean negozioa globalki, hura barne hartzen duten 
aspektuekin, ikustea ahalbidetzen du eta eskaintzen den balio-proposamenari 
buruzkoa da.

CANVAS EREDUA.
5. Eranskina

3. Lan-koadernoa

https://economipedia.com/definiciones/modelo-canvas.html#:~:text=El%252520modelo%252520canvas%252520es%252520la,de%252520valor%252520que%252520se%252520ofrece.
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Hau egina duzue jadanik ;)

Hiru atal hauetan, ikerketa eta testuinguruari buruzko aurreko fasean 
ateratako ondorioak eta egindako ekarpenak idatzi behar dituzue. 

Guztia ondo loturik uzteko, ondorengo epigrafeak beteko ditugu:

Arazoak/ soluzioa / arazoarentzako alternatibak:

Atal hau merkatuaren eta bezeroen beharrak detektatzeko erabiliko da. 
Produktua haien behar eta nahietara orientatu beharra daukagu.

Hau ere egina duakazue, bezero eredugarria identifikatu baituzue, haren 
lekuan jarri zarete eta zer pentsatzen, sentitzen, ikusten eta entzuten 
duen, bere arazoak zeintzuk diren eta zuen produktu/zerbitzuak zein onura 
eskaintzen dizkion aztertu duzue. Beraz, idatzi atal honetan Enpatia Mapan 
ateratako ondorioak eta bertan ikusitako oinarrizko elementua.

Ondorengoak erantzun behar dituzte:

Bezeroen segmentazioa:

Norentzako sortzen ari dugu balioa?

Nortzuk dira gure bezerorik garrantzitsuenak?

Pieza hau negozio-eredu osoaren oinarrizko pieza da. Balio-proposamena edo 
lehiatzeko abantaila, bezeroa guri eta ez beste bati erostera daraman arrazoia 
da. Hemen gure produktu/zerbitzua desberdina eta berritzailea egiten duen 
hori hartzen da barne.

Diru-sarrera ereduak, enpresa aliantzak, produkzio-prozesuak, produktuaren/
zerbitzuaren igorpena, marka... bezalako aspektu ezberdinetan egin daitezke 
berrikuntzak.

Hau da hau zortea, egina dagoen beste gauza bat! Atal honetan AMIA 
Matrizearen atalan ikusitako oinarrizko elementuak edo ateratako ondorioak 
utzi ditzakezue.

Balio-proposamena

3. Lan-koadernoa
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Ondorengoak erantzun behar ditugu:

Ondorengoak erantzun behar ditugu:

Zein balio eskaintzen ari diegu gure bezeroei?

Zein arazori ematen diogu irtenbidea?

Zein da asetzen dugun beharra?

Zein produktu mota eskaintzen dugu?

Zein kanalen bidez iritsi gaitezke gure bezeroengana?

Zein kanal dabil hobeto?

Zein kanal dira errentagarriagoak?

Gure bezeroak eta eskaintzen dugun balio-proposamena definitu eta gero, 
bezeroenganaino iritsi behar gara. Ez bagaituzte ezagutzen, ez digute ezer 
erosiko. Hemen, produktu edo zerbitzuaren distribuzio-kanalak definituko 
ditugu.

Kanalak

Negozio-plana ezartzerako orduan, gure negozioaren jarduera aurrera 
eramateko baditugun eta falta zaizkigun baliabideak ezagutzea ezinbestekoa da.

Beti pentsatu behar dugu haiek optimizatzeko eran, hau da, ahalik eta kostu 
txikienarekin, ahalik eta produktibitate gehien lortzen saiatzea. 

Oinarrizko baliabideak

Ondorengoak erantzun behar ditugu:
Oinarrizko zein baliabide behar ditu gure balio-proposamenak?

Zein profesional dira beharrezko gure negozioaren bideragarritasuna 
bermatzeko?

3. Lan-koadernoa
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Ondorengoak erantzun behar ditugu:
Oinarrizko zein jarduera eskatzen du gure balio-proposamenak?

Zintzuk dira beharrezko profesionalak gure aktibitatean jarduteko?

Zeintzuk dira gure kanalak?

Zeintzuk dira gure irabazi-iturriak?

Gure bezeroei eskaini nahi diegun balio-proposamena aurrera eramateko, 
merkaturatu aurretik produktua prestatzeko ezinbestekoak diren jarduera 
batzuk daude. Hau da, hemen, gure egunerokotasunean egingo dugun hura 
pentsatzen dugu.

Oinarrizko jarduerak

Teknologia bada zuen mugida eta App-a garatzea erabaki baduzue, 6. eranskinean 
txantiloi bat errazten dizuegu, hari nola ekin ikusteko. Baina, adi! Adibide bat baino 
ez da, ez da beharrezkoa hura hitzez hitz jarraitzea. Agian zuen proiektuak onlineko 
joko batekin edo denda batekin dauka zerikusia. Lasai, hartu balio dizuen hura eta 
gainerakoari sormenez ekin!

APP EREDUA
6. Eranskina

3. Lan-koadernoa
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ERANSKINA

FRUTAKU



ARTIKULU / ESTEKA 
ERREFERENTEA

NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN 
SEKTOREA

EKIMEN MOTA EDO NEGOZIO-
AUKERA MOTA …

BERRIKUNTZA DA ARRAZOI 
HONENGATIK…

EZAUGARRI TEKNOLOGIKOAK 
ETA I+G+B -EKIN ZERIKUSIA 
DUTENAK HEMEN ZEHARTU

BETETZEN DUEN MERKATU-
HOBIA EDO NITXOA…

PARTE-HARTZEN DUTEN 
LANBIDEAK (¿Lanbide berriak al 
dira? ¿Nekazaritzako elikagaien 
sektorearekin bat egin duen 
sektore berritzailerik ba al dago?)

ESKARI SOZIAL EDO 
GIZARTEAREN ESKARI 
BERRI BATI ERANTZUTEN AL 
DIO? KONTSUMITZAILEAK, 
2030 AGENDA ETA 
JASANGARRITASUNA, ETAB.

ESKAINTZEN DUEN SOLUZIOA, 
BETETZEN DUEN GABEZIA…

Ikasgaia: Ebaluazioa edo hiruhilekoa:

Hemen zuen “Crew”-ak duen 
izena idatzi

Zein “people” 
zareten:

Ikasgela/taldea:

29

1.ERANSKINA: NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREAREN EGOERA 
ETA BERRIKUNTZA ETA EKINTZAILETZARI LOTURIKO AZKEN JOERAK 
EZAGUTZEKO CREW PASS.

CREW PASS

4. Eranskina.
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2.ERANSKINA: EKINTZAILEAREN BIDE ORRIA, GURE IDEIA STARTUP/ APP 
BILAKATZEKO.     

4. Eranskina.



3.ERANSKINA: ENPATIA MAPA    
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4.ERANSKINA: AMIA ANALISIA  

4. Eranskina.
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5.ERANSKINA: CANVAS TXANTILOIA

ARAZOAK

ARAZOARENTZAKO 
ALTERNATIBAK

 

BEZEROEN 
SEGMENTAZIOA

OINARRIZKO JARDUERAK

BIDEAK

BIDEAK

BALIO-
PROPOSAMENAK OINARRIZKO BALIABIDEAK

4. Eranskina.



6.ERANSKINA: APP TXANTILOIA

LOGOA

Pantaila Izena

HOME

Irudia

LOGOA

Testua

Botoia

Neska-mutilak
Oroitu! Txantiloi hau adibide bat baino ez da, ez duzue hitzez hitz jarraitu behar.
Bertan app bat nolakoa izan daitekeen erakusten duen adibide erraz bat ikus dezakezue, beraz, balio dizuena hartu eta hortik aurrera, sortu!

MENUA

PROFILA

IKONOA

Testua Testua

Testua

Testua Testua

Testua

APP TXANTILOIAAPP TXANTILOIA

ATALAK



6.ERANSKINA: APP TXANTILOIA

Irudia

LOGOA

Texto

Testua

Pantaila Izena

Irudia

Irudia

LOGOA

Testua

Pantaila Izena

Neska-mutilak
Oroitu! Txantiloi hau adibide bat baino ez da, ez duzue hitzez hitz jarraitu behar.
Bertan app bat nolakoa izan daitekeen erakusten duen adibide erraz bat ikus dezakezue, beraz, balio dizuena hartu eta hortik aurrera, sortu!

MARKA

APP TXANTILOIAAPP TXANTILOIA

PRODUKTUA/ZERBITZUA

NORTZUK GARA?
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